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Městský soud v Praze oddíl B, vložka 5175 
 

 
Certifikát stálosti vlastností 

 
 

1396- CPR- 0169 
 
V souladu se směrnicí (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9.3.2011 
(nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se tento certifikát vztahuje na stavební výrobek 
 

Hranatá požární klapka  Systemair FDS-EI90S a FDS-EI120S 
 
používaný na zabránění šíření požáru a snížení šíření kouře z jednoho požárního úseku do 
jiného, který může proniknout požárně dělícími stěnami a podlahami přes vzduchotechnický 
systém. V případě požáru nebo zvýšení teploty se výrobek automaticky uzavře prostřednictvím 
teplotně citlivého aktivačního elementu. Výrobek používaný za podmínek popsaných 
v Posouzení a ověření stálosti parametrů č. C1396/19/0015/4002/SC (vydané notifikovanou 
osobou č. 1396 FIRES s.r.o., Batizovce dne 19.12.2019) je  
 

uvedený na trh pod jménem nebo ochrannou známkou 
 

Systemair Production a.s. 
Hlavná 371, 90043 Kalinkovo, Slovenská republika 

 
a vyráběný v závodě 

 
Systemair Production a.s. 

Hlavná 371, 90043 Kalinkovo, Slovenská republika 
 
Tímto certifikátem se potvrzuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování 
stálosti vlastností uvedených v příloze ZA normy 
 

EN 15650: 2010 
 
podle systému 1 pro vlastnosti stanovené v tomto certifikátu jsou uplatněna, a že systém řízení 
výroby prováděný výrobcem se posoudil na zajištění  
 

stálosti vlastností stavebního výrobku. 
  
Tento certifikát vydaný 19.12.2019 a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, 
stavební výrobek, metody posuzování a ověřování stálosti vlastností a ani výrobní podmínky 
v závodě výrazně nezmění a pokud nebude pozastavený nebo zrušený notifikovanou osobou na 
certifikaci výrobku. 
 
 
Batizovce, 19.12. 2019  Razítko  Podpis 
        Ing. Henrieta Lapková 
        Vedoucí certifikačního subjektu. 
 
 

Toto je překlad anglického originálu, viz příloha 
 




