Certifikát
pro evropskou bezpečnost výrobků

Referenční č. 715702

Topný kabel, se samočinnou regulací
Typové označení

Frostop-Black, Frostop-Green

Držitel certifikátu

Tyco Thermal Controls Nordic AB
Flöjelbergsgatan 20B 431
37 Mölndal ŠVÉDSKO

Výrobek splňuje
(normy)

SS 424 24 11:1992 normu

Platnost do

10. ledna 2013

Informace o směrnicích EU

Výrobek splňuje ustanovení pro označení CE podle Směrnice pro nízké napětí
2006/95/ES.

Další informace v dodatku.
Certifikační úřad

Intertek Semko AB, Certifikace výrobků

Podpis

-—A

-----»

Niklas Larsson
Tento certifikát se vydává v souladu s náležitostmi a podmínkami uvedenými v dodatku.

Místo Kista - Stockholm
Datum 10. ledna 2008
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Dodatek
Referenční č. 715702
Technická data
Typové označení
Jmenovité napětí (V)
Jmenovitý výkon (W)
Počet vodičů
Obchodní název
Informace o výrobku

Výrobní závod(y)

Frostop Green
Frostop Black
220-240
220-240
10 W/m
18 W/m
2+zemnící
2+zemnící
RAYCHEM
Topný kabel, se samočinnou regulací Označení podle
SS424 24 11:65CM

Tyco Thermal Controls LLC
2555 Bay Road Redwood City,
CA 94063
USA

Tento certifikát, který zahrnuje řízení výroby, se považuje za dostatečný podklad pro ES prohlášení o shodě a pro
označení výrobku značkou CE podle Směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES.
Certifikační úřad

podpis

Intertek Semko AB, Certifikace výrobků

Niklas Larsson

Místo Kista - Stockholm

Datum: 10. ledna 2008

Tento certifikát je určen pro výhradní použití klienta společnosti Intertek a uděluje se podle smlouvy o certifikaci mezi společností Intertek a jejím klientem.
Povinnost a odpovědnost společnosti Intertek je omezena na náležitosti a podmínky smlouvy. Na základě této smlouvy společnost Intertek nepřijímá žádnou
odpovědnost k žádné straně kromě klienta za žádnou ztrátu, výdaje nebo škodu vzniklou použitím tohoto certifikátu. Pouze klient je oprávněn povolit
kopírování nebo distribuci tohoto certifikátu, a to pouze vcelku. Použití certifikační značky společnosti Intertek je omezeno na podmínky stanovené smlouvou.
Jakékoli další použití názvu Intertek pro prodej nebo inzerci zkoušeného materiálu, výrobku nebo služby musí být nejdříve písemně schváleno společností
Intertek. Prvotní posouzení závodu a následné služby jsou za účelem zajištění příslušného používání certifikační značky v souladu se smlouvou, nejsou určeny
pro účely řízení jakosti výroby a nezprošťují klienta jeho povinností v tomto ohledu.

