
 
 
 
 
 
 

POU ITÉ VYVÍJE E PÁRY BEZ 
ZNA KY CE 

 

 
 

Mezi asem byla ve v ech lensk ch státech Evropského spole enství p ijata do národního 

práva 
 

SM RNICE O TLAKOV CH ZA ÍZENÍCH 
sm rnice 97/23/ES Evropského parlamentu a rady 

z 29. kv tna 1997 
ohledn  harmonizace právních p edpis  lensk ch stát  o tlakov ch za ízeních. 

 

lenské státy povolily uvád ní tlakov ch za ízení a konstruk ních skupin, které na jejich 
v sostném území odpovídaly jejich dosud platn m národním p edpis m, do ob hu do 

 

29.05.2002. 
 
Uvád ní takov chto tlakov ch za ízení a konstruk ních skupin do provozu je dovoleno i po 

tomto datu.  

 
Od tohoto data sm jí b t ve lensk ch státech uvád ny do ob hu a do provozu ji  jen takové 

tlakové za ízení a konstruk ní skupiny, které jsou vyrobeny a vybaveny v souladu se 

 
SM RNICÍ O TLAKOV CH ZA ÍZENÍCH 

97/23/ES. 
 

Na d kaz ádného provedení musejí b t opat eny  
 

ZNA KOU CE. 
 
Krom  toho je pro za ízení a konstruk ní skupiny nutno vystavit speciální dokumenty jako 

 

OSV D ENÍ 
V KRESY 

PROHLÁ ENÍ O SHOD  
CERTIFIKÁTY 

NÁVODY K OBSLUZE 
 

Podmínky pro instalaci a provoz jsou v jednotliv ch lensk ch zemích ES upraveny r zn  a 

podléhají národnímu právu. 
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NA CO JE NYNÍ T EBA DBÁT U POU IT CH ZA ÍZENÍ? 
 

DOVOZ                                       - Sm jí b t dová ena ji  jen za ízení se zna kou CE a 

nutnou dokumentací. 

 
UVEDENÍ DO PROVOZU          - Je povoleno uvád t do provozu za ízení se zna kou CE 

a nutnou dokumentací. 

 
                                                   - Je povoleno uvád t do provozu za ízení, která byla 

dosud v daném státe ES schválena, instalována 

a provozována a která budou instalována na jiném míst  
ve stejném stát , i kdy  nemají zna ku CE. 

 

                                                    - Je povoleno instalovat a uvád t do provozu za ízení, 

která nem la zna ku CE a byla dosud instalována 
a provozována v jin ch státech, pokud je v robce upraví 

podle sm rnice o tlakov ch za ízeních, opat í je zna kou 

CE a vybaví odpovídající dokumentací. 
 

LZE ZNOVU INSTALOVAT POU ITÉ AUTOMATICKÉ VYVÍJE E PÁRY CERTUSS? 
 

ANO - Bez zna ky CE: 
 Ve stejném stát  ES, kde ji  byly na jiném míst  

instalovány, provozovány a schváleny. 

 
- Se zna kou CE: 

 Ve v ech státech ES, mají-li také nutnou dokumentaci. 

 
KTERÉ POU ITÉ AUTOMATICKÉ VYVÍJE E PÁRY CERTUSS BEZ ZNA KY CE LZE 
P ESTAV T A OPAT IT ZNA KOU CE? 
 

- V echny automatické vyvíje e páry CERTUSS se sacím 
plá t m od roku v roby cca 1993. 

 

Ne  zakoupíte automatick  vyvíje  páry CERTUSS na volném trhu, informujte se u 
 

partnerské firmy CERTUSS, 
 
která je ve va í zemi autorizována, nebo v na em hlavním závod  v Krefeldu ve Spolkové 

republice N mecko, zda jsou instalace a uvedení do provozu u vás mo né a zda se 

eventuální p estavba z ekonomického hlediska je t  vyplatí. 

 
 

NECHCEME, ABYSTE P I ZAKOUPENÍ POU ITÉHO AUTOMATICKÉHO VYVÍJE E 
PÁRY CERTUSS M LI PROBLÉMY SE SCHVALOVÁNÍM PRO PROVOZ NEBO UTRP LI 
ZBYTE NOU HOSPODÁ SKOU KODU. 


