
  
 

 

 
 

FLOWMONT s.r.o. 

Ohradní 1087/63, Michle, 140 00 Praha 4 

email: info@flowmont.cz 

společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze 

pod spisovou značkou C 173927  

IČ: 24783722 

EU Prohlášení o shodě/ EU Declaration of conformity/ EU Konformitätsbescheinigung/ Deklaracja zgodonści 
UE 

V3H XX.XX – v.č.:  

Výrobce / Producer / Produzent /Producent / : 

FlowMont s.r.o., Ohradní 1087/63, 140 00 Praha, IČ:24783722 
Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. 
Diese Erklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt. 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączą odpowiedzialność producenta. 
 
Předmět prohlášení/ Object of the declaration / Betreff Erklärung/ Przedmiot deklaracji: 

Výdejní stojan kapalin do ostřikovačů  V3H XX.XX 
Dispenser for washer fluid V3H XX.XX 

Ausgabesystem für Scheibenreinigerfllüssigkeit V3H XX.XX 

 

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie. 
Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung ist in Übereinstimmung mit den einschlägigen EU-
Harmonisierungsvorschriften. 
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union 
harmonisation legislation. 
Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego 
prawodawstwa. 

Ustanovení směrnice / Directive terms /Bestimmungen der Richtlinie/ Rozporządzenia, dvrektvwv: 
- 2014/34/EU 
- OIMLR117-2 
- 2006/42/ES 

- 2014/30/EU 
- 2016/35/EU 
- NV 116/2016 Sb 

- NV 117/2016 Sb 
- NV 118/2016 Sb 
- NV 120/2016 Sb 

 Normv / Standards /Normen /Normv /: 
- ČSN EN 13617-1:2013  
- ČSN EN 60079-0  
- ČSN EN 60079-10                                 
- ČSN EN 60079-7 
- ČSN EN 6079-31 

- ČSN EN 60529  
- ČSN EN 60204-1 
- ČSN EN 13617-2 
- ČSN EN 61000 +A1+Z1+Z2 
- ČSN EN 61241-0 

- ČSN EN 61241-1 
- ČSN EN 50303 
- ČSN 332000-3 

Oznámený subjekt / Notified body / Benannte Stelle /Jednostka notyfikowana: 
1026 FTZÚ, Pikartská 7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic 

provedl přezkoušení typu a vydal / performed type examination and issued /hat Baumusterprüfung 
durchgeführt und veröffentlicht /przeprowadziła badania typa i wydała: 
certifikát typu / type examination certificate / Typ-Zertifikat/ certvfikat typu: 
11 ATEX 0054 

Oznámený subjekt / Notified body /Benannte Stelle/ Jednostka notyfikowana: 
1383  Český metrologický institut, Okružní 31, 638 00 Brno, Czech Republic 
provedl přezkoušení typu a vydal / performed type examination and issued / hat Baumusterprüfung 
durchgeführt und veröffentlicht /przeprowadziła badania typa i przeprowadziła badania typa i wydała: 
certifikát typu / type examination certificate / Typ-Zertifikat /certvfikat typu: 
TCM 141/17-5443 
 
Zápis o interních zkouškách výdejního systému dle / Schreiben über internen Tanksystems Tests nach ČSN EN 
13617-1:2013,bod 6.2:  
 
Pro bezpečné používání tohoto výrobku musí být dodrženy instrukce dle přiloženého návodu na montáž a 
použití. 
Für eine sichere Verwendung dieses Produkts muss entsprechend den Anweisungen zur Installation und 
Montagen Verwendung eingeschlossen folgen. 
For the safe use of this product the information in the enclosed operating instructions must be followed. 
Dla bezpiecznej eksploatacji danego produktu muszą być zastosowane polecenia według dołączonej instrukcji 
obstugi i montażu. 



  
 

 

 
 

FLOWMONT s.r.o. 

Ohradní 1087/63, Michle, 140 00 Praha 4 

email: info@flowmont.cz 

společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze 

pod spisovou značkou C 173927  

IČ: 24783722 

 
Misto a datum/Place and date/Ort und Datum /Miejcse i data:  
 
 
 
 Ředitel/General manager/Geschäftsführer /Prezes zarządu:  
 


