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POPIS ELEKTRICKEHO ZARIZENI

FUNKCE ELEKTRICKEHO ZARIZENI

ZI K omcKE sIGNAuZAo
SVETELNa \^,STR AZNA TABU LE
PREKROCENI DRUHEHO STUPNE"sLoU
KONCENTRACE DETEKOVANEHO PLYNU,
K ROZSVICENI SVETELNYCH TABULI DOCHMI V PRIPADE. ZE NEKTERE Z

KONSTRUKCE A ELEKTRONIKA.
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Zvolený postup posuzování shody

Po$Uzení sibdv 2a §tanoÝenÝ.h mdminek rxnlé žákona č, q0/2016 sb,, ve zněni žměn, 6 12 odst,
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JméIo, adresu a id€ntifikační číslonotifikoÝané o§oby, ktérá provédla Es přezkouš€ní typu a čislo cerririkál! Es PřezkouŠění vp!.
Na uv€deflé zaňz€nís€

ne\.lbhuje povinne přezkoušení typu aubíizolanou zkušónou. osoba potěřená komplelací technicke dokumentace:
Ing, Pets Vrim, kancelář
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