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oznámen subjekt 1020

OSVEDCENI
O STALOSTI VLASTNOSTI

certificate of constancy of performance
ě. 1020 - cPR - 090-044716

V souIadu s na ízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 30512011 ze dne 9. b ezna 2011 (naÍízeni
o stavebních u. robcích nebo cPR) se vydává toto osvědčení pro stavebníu robek:

Popis produktu / specifikace S amozamykací panikov ' zátmek ERBI

Typy zámkri sAM 9245, SAM 9235, SAM 9050, SAM 7265, SAM 7255, HOT
9050, HOT 7255

Včetně všech mechanick ch a elektromechaniclc ch podtypri

Určeno V p rotip ožírních/p rotikou ov ch dve ních sestavách vstu pri do
budov, bytri' kancelá í a dalších prostor

uvedené na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou vyirobce:

ERB! systems s.r.o.
Šestajovická 488l2o, 198 oo Praha 9, lČ 02582058

ve vy7robním závodě:

ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488l2o, 198 oo Praha g

Toto osvědčení prokazuje, Že všechna ustanovení t kající se posuzování a ově ování stálosti
vlastností popsaná v p íIoze ZA normy

EN 14846:2008
podle systému 1 pro vlastnosti uvedené v tomto osvědčení byla uplatněna a Že ízení vyiroby
u v robce zajišt'uje

stálost vlastností stavebního v robku

Toto osvěděení je vydáno poprvé 3. ěervna 2019 a z stává v platnosti, dokud se harmonizovaná
norma, stavební v robek, postupy posuzování a ově ování stálosti vlastností ani v robní podmínky
v místě v roby v' razně nezmění nebo pokud oznámen subjekt pro osvěděení v robku nepozastaví
nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Razítko oznámeného subjektu 1020

Praha, 3. ěervna 2019 Martin Pešek
zástupce vedoucího oznámeného subjektu
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