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Prohlášení o shodě 
Dle evropské směrnice 2010/35/EU a také dle NV č. 208/2011 Sb.  

v platném znění na základě zákona č. 22/97 Sb. 

 
Prohlášení o shodě vydává: 
Obchodní jméno: Radek Műhl HASIČ-servis 
Sídlo: Erbenova 2335, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
IČO: 870 17 440 
 

Pro výrobek: 
Název: Tlaková lahev bezešvá 
Registrace výrobního typu: 
Protokol o zkoušce a potvrzení č. 

0036-048-10 rev.2 
P-PRC-14-08-614501-0067 

 

Popis a určení výrobku: 
Tlaková lahev na technické plyny 
 

Potvrzujeme, 
že dodávané přepravitelné tlakové zařízení 

Definice 

TLAKOVÁ LAHEV NA TECHNICKÝ PLYN 
 

Vodní objem 
 

8 l 
 

Typ 
 

0036-048-10 rev.2 

Zkušební přetlak 
 

PH 250 bar 

Hmotnost prázdné lahve 
 

7,96 kg 
 

Zaručená minimální tloušťka stěny 
 

2,6 mm 

Závit lahve 
 

25E 

 
splňuje požadavky evropské směrnice 2010/35/EU a také Nařízení vlády č. 208/2011 Sb. 

 Použitý způsob prokazování shody: shoda se schváleným typem + vstupní inspekce 

 Notifikovaný subjekt, který vystavil typový certifikát: TÜV SÜD Industrieservis GmbH 
Dampf und Drucktechnik, Westendstraẞe 199, D-80686 München, Germany 

 Norma použitá pro konstrukci výrobku: EN1964-1:1999 
 

Označení    0036 potvrzuje, zařízení bylo s příznivým výsledkem testováno tlakem 250 bar 

a platnost technických dat uvedených v horní tabulce. 
 
Poznámka: ventily a ostatní příslušenství s bezprostředním vlivem na bezpečnost, které jsou 
montovány na shora uvedené tlakové lahve, vyhovují požadavkům §3 a) NV 208/2011 Sb. 
 

V Kolíně, dne 28.05.2015 
 
                                                                                                      Radek Műhl 
Příloha: CERTIFIKÁT 
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CERTIFIKÁT 

TÜV SÜD Industrie Service GmbH 

Dampf und Drucktechnik  

Westendstrasse 199 

D-80686 München 

Tel.: +49 (0) 89/5791-1914  Fax: -1810 
 

Protokol o zkoušce a potvrzení č. P-PRC-14-08-614501-0067    

o prvotní kontrole tlakových nádob. 

 

Zkoušené nádoby:   1616   lahví 

         ------------------ ------------------------------ 

                počet           typ nádoby 

Podklad zkoušky 

  ADR/RID, stav:   2013      TPED (2010/35/EU)    IMDG-

Code 

  Předpisy pro tlakové nádoby UN  

Použité normy a jejich stav: EN1964-1 : 1999 
 

Výrobce: 

Provozovna: 
 

Předložené dokumenty: označení XL-WGA136-250, rev.0 datováno 2014-04-22 

 Registrace výrobního typu    0036-048-10 rev.2 

 Prohlášení o shodě výrobce 

 

Kontrola výroby 
 Kontrola shody s registrovaným výrobním typem 

 Kontrola sledovatelnosti materiálů 

 Případně: Přezkoušení, zda pracovníci pověření  provedením trvalých spojení a nedestruktivních 

zkoušek jsou kvalifikovaní nebo schválení 
 

První zkouška: Dávková zkouška 
 Zkouška mechanických vlastností materiálu 

 Přezkoušení minimální tloušťky stěny 

 Přezkoušení stejnosti materiálu v rámci každé výrobní řady 

 Kontrola vnějších a vnitřních vlastností 

 Kontrola závitu hrdla 

 Přezkoušení shody s interpretovanou normou 

  U uzavřených kryo-nádob: kontrola svárů vnitřní nádoby nedestruktivní zkouškou 

 

První zkouška: Individuální zkouška 
 Zkouška tlaku kapaliny (případně nahrazena zkouškou stlačeným plynem) 

  Kontrola a hodnocení výrobních vad 

 Kontrola značení 

  U nádob na acetylen: kontrola správného nanesení a vlastností porézního materiálu 

  U nádob na acetylen: kontrola množství rozpouštědla 

  U uzavřených kryo-nádob: kontrola těsnosti a funkčnosti uživatelského vybavení 
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TÜV SÜD Industrie Service GmbH 

Dampf und Drucktechnik  

Westendstrasse 199 

D-80686 München 

Tel.: +49 (0) 89/5791-1914  Fax: -1810 
 

Protokol o zkoušce a potvrzení č. P-PRC-14-08-614501-0067    

o prvotní kontrole tlakových nádob. 
 

Označení 

a) Symbol Spojených národů pro balení      je uveden 

(United Nations packaging symbol)      není uveden 

b) Norma        EN1964-1:1991 

c) Země schválení       Německo 

d) Razítko zkušebny:        

e) Datum první zkoušky:      2014/07 

f) Zkušební tlak:       PH250BAR 

g) Hmotnost prázdného obalu s pevným  příslušenstvím:  7,96 KG 

h) Zaručená minimální tloušťka stěny*:    2,6 MM   n.a. 

i) Provozní tlak       -- BAR 

(PW nebo MAPW u nádob kryo) 

j) Objem*:        8 L   n.a. 

k) UN 1001 acetylen: celková hmotnost:     KG  n.a. 

l) UN 3374 acetylen: celková hmotnost:     KG  n.a. 

m) Závit*:         25E   n.a. 

n) Označení výrobce a státu výrobce*     CNXL   n.a.         n.a. 

o) Sériové číslo     0001     01616 

p) „H“ pro kompatibilitu vodíku        n.a. 

*  když je požadováno ADR/RID, jinak „n.a.“ „neuvedeno“ 

Dodatečné značení 

      0036   je uvedeno   není uvedeno 

„-40°C“    je uvedeno   není uvedeno 

2024/06                                                                žádné další 
 

Dodatečná kontrola výroby, prováděných zkoušek a individuálních zkoušek, nutná podle zkušebních 

podkladů, proběhla bez námitek a potvrzuje shodu s technickou 

dokumentací. 

TÜV SÜD Industrie Service GnbH 

Zkušebna Xa a Notifikované pracoviště č. 0036 podle směrnice 

2010/35/EU 
 

Shanghai   2014-08-18   

----------------------------------------  -------------------------- 

Místo    Datum 
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