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cERTl Fl KAT TYPU \fÍRoBKU

evidenční ěíslo 05.497.648

vydan1 dle $ 3 na zení vlády č.17311997 Sb., v platném znění v robci:

Czech

Název.

Typové označení:

Modifikace.

Místo v1 roby:

Josef Hanuš
Šarovcova 736

CZ - 503 46 T ebechovice pod Orebem
lč: 16236637

na vyrobek:

Prost edek lidové zábavy

Dětsk etizkov kolotoč,,Létáček"
RK 14 mobile

u kterého bylo

Jeníkovice 30, Cz _ 503 46 Jeníkovice

provedeno prezkoušení typu dle s 3 odst. 4

na Ízení vlády č. 17311997 sb. v platném znění

Vzorek vybraného v robku spl uje p íslušné ustanovení čsru en 13814:2005

Podkladem tohoto certifikátu je k p ezkoušení a certifikaci p edveden zkušební
vzorek vybraného v robku. Podrobné vi sledky p ezkoušení jsou uvedeny ve
Zprávě o hodnocení ev. č. 05.497 '576 ze dne 21.12.2011.

Tento certifikát se 
. 
váahuje v lučně na zkušební vzorek vybraného v robku

postoupen rÚv sÚo Czech pro p ezkoušení a není časově omezen.

Vystaveno autorizovanou osobou TUV sUD Czech pro ričely vydání prohlášení o
shodě v robku s v še uveden m technick m p edpisem.

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

V Praze dne 05.01.2012

za Autorizova

rÚv sÚo Czech s.r.o. o Novodvorská 994 o 14221 Prague 4 o Czech Republic o certifiQation@Ju.y_su.d,gz T[nď@
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PríIoha k Certifikátu typu v robku ev.č. 05.497.648

Vzorek v robku byl k hodnocení a certifikaci typu p ihlášen dne 16'12'2011.

Certifikát bylvystaven na základě podklad objednatele: objednávky ě.: oV 10003 z
15.12.2o1't a Žádosti o certifikaci ze dne 15.12'2011'

3. Podrobné technické udaje charakterizující typ q robku:

Max. počet dětskych míst:
Maximální otáčky kolotoče.
Napájení:
Celkov príkon:
Príkon motoru otoče.
Pr měr ramen:
Provozní v ška.
Základna kolotoče - 1. stupe .

Rozměr podvozku - zák|adny:
Hmotnost:
Popis:

14
5 ot./min
3 N PE 400t230V TN-S
7kw
1,1 W
3999 mm
47 13 mm
4840 mm
1725 x 3840 mm
1511,2 kg
Dětsk1 retízkov kolotoč ,,Létáček" |ze instalovat opakovaně bez
poškození nebo ztráty integrity dočasně nebo trvale na pout'ovych
prostranstvích, V zábavních parcích ěi jin1ch lokalitách.
Dětsk ploŠinov kolotoč ,,Létáček" je určen pro děti od 3 let věku.
Je určen pro max. 14 dětsk ch pasaŽér sedících V sedačkách
kolotoče.
Dětsk retízkov kolotoč ,,Létáček" Se prepravuje na dvouosém
podvozku, kte4i je součástí konstrukce.
Pohon otoče s rameny je proveden asynchronním elektromotorem
napájenym frekvenčn ím měn ičem.
Sklopná nástupní plošina spolu se sloupem jsou pevně spojeny
s dvouos m podvozkem.
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Seznam d leŽit ch částí technické dokumentace:
Je uveden veZprávě o hodnocení ev.č' 05'497 '576 ze dne 21.12.2011'

Podmínky platnosti:
Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro v robky a u 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.
Zmény v robku oproti certifikovanému provedení je t eba neprodleně sdělit rÚv sÚo Czech.
Tato okolnost mťrže učinit další pokraěování certifikátu závisle na dodatečném posuzování
shody.
Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku, včetně všech p íloh.

1 . strana prílohy


