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Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Ceriifikační orgán certifikujícví produkty

Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceská Republika

vydává

CERTIFIKÁT
čísio: Bi30i00689il 7

výrobci:

Smari Heating Technology s.r.o.

U Statku 653/24, 717 00 0strava -Bartovice
Česká republika
identifikační číslo:

28616774

výrobky:

Kotle teplovodní na spalování štěpky a dřevních pelet

typové označení:

SMART

varianty:

SMART 100 až SMART 525
viz 2. strana

Strojírenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že provedl s vyhovujícím výsledkem počáteční zkoušku
typu výše uvedených výrobků vsouladu spožadavky uvedenými v §7 odst. 2 nařízení vlády
č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění
nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Použité normativní dokumenty:

V,

gsNEN383á5Š-2|0:3.í#jF|O2:gcsh#yNcé3á3á5?;:|102:2óá.72,%řšoNhĚů,é2Č2?g:2go180gsn:ár:ž:hí
vlády č. 272/2011 Sb.
Použité certifikační schéma: ČSN EN ISO/lEC 17067:2014, schéma la.

Certifikát byl vydán na základě závěrečného protokolu o počáteční zkoušce typu č. 30-13479 ze dne
2017-06-30, vystaveného Strojírenským zkušebním ústavem, s.p.
Certifikát platí do 2019-06-30 za předpokladu, že jeho držitel neporuší pravidla pro nakládání
s certifikátem.

Tento ceriifikát nenahrazuje příslušný dokument vydaný autorizovanou osobou.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na druhé straně.
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V Brně dne 2017-06-30
lng. Tomáš Hruška

ředitel
8-30-00689-17

Strana l (2)
ť= , 3:_

Strojírenský zkušební ústav,
Engineering Test lnstitute, public

ešj.##ág;

6b, 621 00 Bmo, Česká republika
424/56b, 621 00 Brno, Czech F}epubíic

Specifikace výrobků:

Typ

Jmenovitý výkon
[kw]

SMART 100
SMART 150
SMART 180
SMART 199
SMART 200
SMART 220
SMART 250
SMART 300
SMART 350
SMART 400
SMART 450
SMART 499
SMART 500
SMART 525

100
150
180

199

200
220
250
300
350
400
450
499
500
525

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM

Ceftifikát může být používán v době jeho platnosti a jenom za předpokladu, že platí ustanovení
norem, podle kterých byly výrobky certifikovány.
Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobků, jejichž specifikace je uvedena na 1. a 2.
straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Neoprávněné
nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.
Certifikátem nelze dokládat vlastnosti výrobků, u nichž byla provedena bez souhlasu Strojírenského
zkušebního ústavu, s.p., změna ovlivňující shodu s použitými normami.

Certifikační orgán požaduje, aby držitel certifikátu vedl záznamy o všech stížnostech a opatřeních
k nápravě, které se týkají výrobků, na něž se vztahuje tento certifikát.
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