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lNsPEKčruícERTlFIKÁT
č. lcN 1600201

vydaný v souladu s § 12 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších platných předpisů, se souvisejícími nařízeními vlády
a na základě lnspekčnízprávy č. lZN 1600101.

Vhodnost výběru zaíízenído prostředís nebezpečímvýbuchu,

Zařízení:

Mřížky

Typové označení:

VPK

- sP

202, VPR

- sP

203, VPKK

- sP

2o4, VPKR

- sP

205

Výrobní číslo:
základní technická data:
SPOLMONT s.r.o., Jiráskova 381, 755 01Vsetín

Výrobce:

tč:64084990

Dovozce:

Provozovatel:

-

Datum zahájení inspekce:

t0.t0.20t4

Datum ukončeníinspekce: 22.t0.20t4

Na základě lnspekčníhonálezu výše uvedené lnspekčnízprávy se osvědčuje shoda v,ýběru
posuzovaných v,ýrobků mřížekVPK, VPR, VPKK, VPKR s minimálními požadavky kladenými na
technické zařízení, které se na něj vztahují pro použití v prostředí s nebezpečímr4ibuchu - zóna t,2 a
zóna 2']",22.

Seznam předložené dokumentace a případné podmínky platnosti lnspekčního certifikátu jsou
uvedeny v lnspekčnízprávě č. lZN 1600101" ze dne 1.7.20].6, která je součástíuvedeného
l

nspekčníhocertifikátu.

Tento lnspekčnícertifikát ie nepřenosný!
V Karviné dne: 1,7,2016

fin§

WÁj

lng, Tadeáš Podstawka, PhD.

technický vedoucí inspekčníhoorgá nu
ředitel inspekčníhoorgánu

3**u*,ď

Stodolní 7785l3I,702 00 Moravská ostiava, Tel,/Faxi +42o 596 111 085/086, E-mail: info@ihas.cz
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tNsPEKčruícERTlFIKÁT
č. lcN 1600301
vydaný v souladu s § 12 zákona č. 22/L997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějšíchplatných předpisů, se souvisejícími nařízeními vlády
a na základě lnspekční zprávy č. lZN 1600201.

Vhodnost výběru zaíízenído prostředís nebezpečímvýbuchu.

Zaíizení:

ReguIační kIapka

Typové označení:

Čtyřhranná souběžná SP 3O1, protiběžná SP 301a, čtyřhranná

souběžná těsná SP 302, čtyřhranná protiběžná těsná SP 302a
Kruhová SP 303, kruhová těsná SP 304

Výrobní číslo:
základní tech nická data

:

Výrobce:

SPOLMONT s.r.o., Jiráskova 381, 755 01 Vsetín

lč:64084990

Dovozce:

Provozovatel:

-

Datum zahájení inspekce: 10.10.2014
Datum ukončeníinspekce: 22.L0.20t4

Na základě lnspekčníhonálezu výše uvedené lnspekčnízprávy se osvědčuje shoda v,ýběru
posuzovaných výrobků regulačníchkIapek s minimálními požadavky kladenými na technické
zařízení, které se na něj vztahují pro použitív prostředí s nebezpečímvýbuchu - zóna t, 2 a zóna 2I,
22.

Seznam předložené dokumentace a případné podmínky platnosti lnspekčního certifikátu jsou
uvedeny v lnspekčnízprávě č. lZN 1600201
ze dne 4.7.2016, která je součástíuvedeného
l

nspekčníhocertifikátu.

Tento lnspekčnícertifikát ie nepřenosnÝ!
V Karviné dne: 4.7.20'],6

ffiB§
Sn*ď

lng. Tadeáš Podstawka, PhD.

technický vedoucí inspekčníhoorgánu
ředitel inspekčníhoorgánu

Stodolní 7785l37,702 00 Moravská ostrava, Tel./Fax: +420 596 111 085/086, E-mai|: info@ihas.cz
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INsPEKČruícERTIFlKÁT
č. lc 1600401
vydaný v souladu s § 12 zákona č. 2Z/L997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějšíchplatných předpisů, se souvisejícími nařízeními vlády
a na základě lnspekčnízprávy č. lZN 1600301.

vhodnost v,ýběru zařízenído prostředí s nebezpečímv,ýbuchu.
Zařízení:

Tlumiče hluku

Typové označení:

Čtyřhranný buňkový

-

SP 403; kutisový

-

SP 402; kruhový

-

SP 4O4

Výrobní číslo:
základní technická data

:

SPOLMONT s.r.o., Jiráskova 381, 755 01 Vsetín

Výrobce:

tč:54084990

Dovozce:

provozovatel:
Datum zahájení inspekce:

tO.to.2ot4

Datum ukončeníinspekce:

22.10.2oL4

Na základě lnspekčníhonálezu výše uvedené lnspekčnízprávy se osvědčuje shoda

v,ýběru

posuzovaných v,ýrobků tlumičůhluku s minimálními požadavky kladenými na technické zaíízení,
které se na něj vztahují pro použitív prostředí s nebezpečímuýbuchu - zóna L,2 a zóna 2L,22.

Seznam předloženédokumentace a případné podmínky platnosti lnspekčního certifikátu jsou
uvedeny vlnspekČnízprávě č. lZN 150030'J, ze dne 4.7.20].6, která je součástíuvedeného
l

nspekčníhocertifikátu.

Tento Inspekční certifikát ie nepřenosnÝ!

r@L

V Karviné dne: 4.7,20L6

lll§§

lng. Tadeáš Podstawka, PhD.
technický vedoucí inspekčníhoorgánu
ředitel inspekčníhoorgánu

3t te***l

Stodolní 1785/31,702 00 Moravská Ostrava, Tel./Fax: +42O596111 085/086, E-mail: info@ihas.cz
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lnspekčníorgán
lHAS s.r.o.

Borovského 262/98, 7 34 07 Karviná-Ráj
lnspekčníorgán č. 4024 akreditovaný ČtR podle Čsru rru lso/lEc 17O2o:20t2

Č. zakázky: 27L/2O76
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lNsPEKČIvícERTlFtKÁT
č. lcN 1600501
vydaný v souladu s § 12 zákona č. 2217997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějšíchplatných předpisů, se souvisejícími nařízeními vlády
a na základě lnspekční zprávy č. lZN 1600401.

Vhodnost výběru zařízenído prostředí s nebezpečímuýbuchu.
Zař.ízení:
Typové označení:

Žaluzie
Protideštbvá
405

-

SP 208, SP 209; přetIaková

-

SP 305; protihluková SP

Výrobníčíslo:
základní technická data:
Výrobce:

SPOLMONT s.r.o., Jiráskova 381, 755 01 Vsetín
Ič:64084990

Dovozce:

provozovatel:
Datum zahájení inspekce:

to.!0.201,4

Datum ukončeníinspekce:

22.L0.2ot4

Na základě lnspekčníhonálezu výše uvedené lnspekčnízprávy se osvědčuje shoda

v,ýběru

posuzovaných v,ýrobků žaluziís minimálními požadavky kladenými na technické zařízení, které se
na něj vztahují pro použitívprostředís nebezpečímuýbuchu -zónaI,2azóna2I,22.

Seznam předloženédokumentace a případné podmínky platnosti lnspekčního certifikátu jsou
uvedeny vlnspekčnízprávé č. lZN 1600401 ze dne 7.7.20L6, která je součástíuvedeného
l

nspekčníhocertifikátu.

Tento lnspekčnícertifikát ie nepřenosný!
V Karviné dne: 7, 7.2OL6

@^

lng. Tadeáš Podstawka, PhD.
technický vedoucí inspekčního orgánu
ředitel inspekčníhoorgánu

Stodolní 1785/3I,7020O Moravská Ostrava, Tel./Fax; +42O596111085/086, E-mail: info@ihas.cz

