Opis
Stroiírenský zkušební ústav. s. P.. Hudcova B6b. 621 00 Brno. Ceská republika

CERTIFIKÁT
císlo:

8-30-00470-09

identifikacní císlo:

SUNPOWER s.r.o.
Václavská 40, 377 01 Jindrichuv Hradec III, Ceská republika
26025655

výrobky:
typové oznacení:

Solární kolektory
MK2, MK4, MK6

výrobce:

FUTUS Energietechnik GrnbH
Oberpointweg 30, A-4320 Perg, Rakousko

objednatel:

U techto výrobku bylá provedena certifikace ve smyslu § 10 zákona c. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o zmene a doplnení nekterých zákonu,
ve znení pozdejších zmen a doplnku. Strojírenský zkušební ústav, s. p. tímto
certifikátem osvedcuje, že u vzorku predmetných výrobku zjistil shodu jejich vlastností
s aplikovatelnými požadavky
CSN 06 0830:2006, CSN EN 12975-1-:2006,CSN EN 12975-2:2006.
Splnení techto požadavku se považuje za splnení základních požadavku narízení vlády
c. 163/2002 Sb., ve znení pozdejších zmen a doplnku.
Certifikát byl vydán na základe záverecného protokolu o pocátecní zkoušce typu
výrobku c. 30-10243 ze dne 2009-05-27 vystaveného Strojírenským zkušebním
ústavem, s. p. Doba platnosti certifikátu je omezena dobou platnosti záverecného
protokolu o pocátecní zkoušce typu výrobku, tj. do 2011-05-31.
Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 2. strane.

Brno 2009-05-27

/........
Ing. Jirí Rozsl'l
zástupce reditele
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PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNI S CERTIFIKÁTEM:
Pro úcely uvádení výrobku na trh muže být certifikát používán jenom za predpokladu,
že se nezmenily normativní dokumenty, uvedené na 1. strane. Pri zmene a vydání
nových harmonizovaných nebo urcených norem, vztahujících se k certifikovaným
výrobkum, je treba použitelnost certifikátu prezkoumat.
Certifikát se muže používat pouze jako certifikát výrobku, jejichž, specifikace je
uvedena na 1. strane. To platí i pro použití v reklamních, propagacních a komercních
materiálech. Neoprávnené nebo klamavé použití certifikátu muže být sankcionováno
(§ 19 zákona c. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmene a
doplnení nekterých zákonu, ve znení pozdejších zmen a doplnku).
Je zakázáno menit, doplnovat nebo prepisovat údaje v certifikátu.
Certifikát nelze použít jako certifikát výrobku, u kterých byl~ provedena bez souhlasu
Strojírenského zkušebního ústavu, s. p. zmena ovlivnující shodu s technickými
požadavky, specifikovanými na 1. strane.
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