Prohlášení o shodě
V souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
Firma: Musil Drahomír „zámečnictví“
Sídlo: Úprkova 3916 76701 Kroměříž
IČ: 46295810
Jako výrobce výrobku:
Kotle teplovodní na dřevo s ruční dodávkou paliva, Typ: Zamus 14 a Zamus 28
Popis a určení funkce výrobku:
Kotel je svařen z ocelového plechu S355JR dle EN 10027-1 o síle 5 mm (vnitřní část) a 4 mm
(vnější část). Vnitřní prostor je opatřen třemi vodními lamelami v horní části kotle a
trubkovým roštem v dolní části. Přikládací šachta je z části opatřena vyměnitelnými
šamotovými plátky. Primární vzduch se přivádí pod rošt přes regulovanou dusivku. Přisávání
sekundárního vzduchu je umístěno na bočních stěnách kotle a je opatřeno regulačními
krytkami. Opláštění kotle je provedeno z materiálu Rockwool larock kryté plechem a opatřené
vrchním nástřikem. Teplovodní kotel je určen pro domácnost s přirozeným i nuceným
oběhem topné vody s pracovním přetlakem do max. 2 barů a je určen k vytápění v uzavřených
i otevřených otopných systémech. Je určen ke spalování kusového dřeva a dřevěného odpadu
o výhřevnosti 13 MJ/ kg s obsahem vody do 20%.
Prohlašuji a potvrzuji, že:
A. Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití
bezpečný a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků
uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády,
která se na něj vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v části B.
B. Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které
jsou uvedeny v nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění.
C. Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v ust. § 7 nařízení vlády č.
163/2002 Sb., v platném znění.
Přezkoušení typu tohoto výrobku provedla autorizovaná osoba 202, Strojírenský zkušební
ústav, s.p., Hudcova 56b, 62100 Brno, která vydala na tento typ výrobku protokol
o ověření shody typu výrobku č.30-10813 ze dne 23.6.2010 podle § 7 nařízení vlády č.
163/2002 Sb. v platném znění.
D. Uvedený výrobek odpovídá české technické normě ČSN 303-5:2000 a protokolu o
ověření shody typu výrobku č.30-10813 vydaného dne 23.6.2010 autorizovanou osobou
202, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno.

V Kroměříži dne 23.června 2010
Drahomír Musil
podnikatel

