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Rozhodnutí o autorizaci č.32/2006 ze dne 31.8.2006

Autorlzovaná osoba 227

cERTl Fl KÁT VÝRoBKU
č. 227lc5l20141313

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 16312002 Sb., ktelým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, ve znění nařízeni vlády č. 31212005 Sb. autorizovaná osoba pofuzuje, že u stavebního rnýrobku:

název výrobku:
Venti!átorový výparník FVVA
ChIadící jednotky FJV/FS
Ohřívací jednotky FJV/FS

určené použití: Ventilátorový výparník FWA, Chladící jednotky FJV/FS, Ohřívací jednotky FJV/FS
jsou určeny pro dopravu a úpravu vzduchu v nízko a vysokotlakých větracích,
vytápěcích a klimatizačních systémech bez nebezpeěí rnýbuchu, kde přímo nepůsobí
účinky povětrnostních vlivů

výrobce: FRISCO s.r.o.
Březové hory 267,261 02 Příbram Vl

výrobnízávod: FR|SCOs.r.o.
Březové hory 267,261 02 Příbram Vl

lČ 45147043

lČ:45147043

přezkoumala podklady předložené vrýrobcem, provedla poéteční zkoušku typu qýrobku na vzorku a posoudila systém
řízení qýroby a zjistila, že uvedený výrobek splňuje technické požadavky stanovené stavebním technickým osvědčením
227 -ST o'-1 4-03 1 3, které souvisejí se základními požadavky.

Autorizovaná osoba zjistila, že systém řízení rnýroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby
výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebnim technickým osvědčením
a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol é. 227-P5-14-0313 ze dne 23,06.2014, ktery obsahuje závěry zjišťování,
ověřování a v,ýsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného v,ýrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené stavebním technickým osvědčením,
na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazné nezmění,

Autorizovaná osoba č. 227 provádí nejméně 1x za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení qýroby
v místě výroby podle ustanovení §5a výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je
oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Tento certifikát ruší a plně nahrazuje 227/C5/2009/0506 ze dne 1 2009

t.
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