
@N
@lc!o
ol
$
lJ-

o
I

r
Ý
o
C!

@
$
@
NIo
s
TL

cERTl Fl KAT TYPU \rÍRoBKU
Czech

evidenční číslo 05.497.649

vydan dle $ 3 na ízenívlády č;' 17311997 Sb., v platném znění rn robci:

Název:

Typové označení.

Modifikace:

Místo v1 roby:

Josef Hanuš
Šarovcova 736

CZ - 503 46 T ebechovice pod Orebem
lČ: 16236637

na vl robek:

Prost edek lidové zábavy

Děts( v!áček

DV 14 mobile

Jeníkovice 30, Cz _ 503 46 Jeníkovice

u kterého bylo provedeno p ezkoušení typu dle $ 3 odst. 4

na ízenivlády ě,. 173t1997 sb. v platném znění

Vzorek vybraného vi robku spl uje p íslušné ustanovení čsn en ft814',2005

Podkladem tohoto certifikátu je k p ezkoušení a certifikaci p edveden zkušební
vzorek vybraného v robku. Podrobné v sledky p ezkoušení jsou uvedeny ve
Zprávě o hodnocení ev. č. 05'497 '577 ze dne 19'12.2011'

Tento certifikát se váahuje vi lučně na zkušební vzorek vybraného v robku
postoupen rÚv sÚo Czech pro p ezkoušení a není časově omezen.

Vystaveno autorizovanou osobou rÚv sÚo Czech pro rÍčely vydání prohlášení o
shodě v1irobku s v še uveden1 m technick m p edpisem.

Podrobnosti a podmínky platnosti jsou uvedeny V p íloze tohoto certifikátu, která
tvo í jeho nedílnou součást a obsahuje 1 stranu.

V Praze dne 05.01.2012
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TUV SUD Czech s.r.o. o Novodvorská 994 o 14221 Prague 4 o Czech Republic o c.ertificqtion@luy-qud.cz TITVE



Příloha k Certifikátu typu výrobku ev.č. 05.497 '649

1. Vzorek výrobku byl k hodnocení a certifikaci typu přihlášen dne 16'12.2011.

2. Certifikát bylvystaven na základě podkladů objednatele: objednávky ze dne 15'12'2011 a
Žádosti o certifikaci ze dne 15.12.2011'

3. Podrobné technické udaje charakterizující typ q robku:

Napájení do kolejí:
Maximální počet vagonkťl.
Počet pasaŽéru Ve Vagonku:
Počet pasaŽéru v lokomotivě:
Rychlost vláčku:
Délka tratě:
Doba objezdu tratě:
Popis:
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25V DC
4
4
2
1,12 m/s
33,7 m
30s
Dětsk vláček lze instalovat opakovaně bez poŠkození nebo ztráty
integrity dočasně nebo trvale na pout'ovych prostranstvích, v zábavních
parcích či jin ch lokalitách.
Součástí kolejiště je modul tzv. tunel (depo) s pevně instalovan mi
kolejemi určenymi pro transport vláčku a prostorem pro transport kolejí a
dalŠích komponentťr. V tunelu (depu) je instalován napajecí zdroj vláčku
s v stupním napětím 25 V Dc a stavěcí hydraulika slouŽící k
jeho pozvednutí pro podjetí transportním podvozkem.
Dětsk1 vláček má rozvodnice (zdrot DC napětí a hydrauliky stavění)
umístěné v tzv. tunelu (depu). Dětsk1 vláček a jeho stavění a provoz je
ízen z p enosn ch ovládacích panelťr stavění a provozu.

Seznam d ležit ch částí technické dokumentace:
Je uveden veZprávě o hodnocení ev.č. 05'497 '577 ze dne 19'12.2011'

Podmínky platnosti:
Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro v robky a v robní místa v něm uvedená.
P enášení certifikátu jeho majitelem na t etí osoby je nep ípustné, stejně jako pouŽívání
certifikátu t etím i osobami.
Změny v robku oproti certifikovanému provedeníje t eba neprodleně sdělit TÚV SUD Czech.
Tato okolnost mťrže uěinit další pokračování certifikátu závisle na dodatečném posuzování
shody.
Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku, včetně všech p íloh.

1. strana p ílohy


