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CERTIFIKÁT O SYSTÉMU
MANAGEMENTU JAKOSTI

císlo: 0119-SJ-COO6-07,

PRO VÝROBU, VÝSTUPNÍ KONTROLU A ZKOUŠENÍ
podle prílohy c. 2, postupu D, NV c. 464/2005 Sb.

Ceský metrologický institut
Okružní 31
638 00 Brno
Ceská republika
Notifikovaná osoba c. 1383

Na základe: výsledku posouzení systému managementu jakosti výroby, výstupní kontroly a
zkoušení merících systému pro kontinuální a dynamické merení množství kapalin
jiných než voda, provedeného v souladu se zákonem c. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky v platném znení, narízením vlády c. 464/2005 Sb. (dále jen
NV), kterým se stanoví technické požadavky na meridla a které implementuje v Ceské
republice Smernici Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES.

Žadatel (výrobce): TATSUNO-BENC EUROPE a.s.
Pražská 2325/68
67801 Blansko

Ceská republika
IC: 26221454
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Zpusobilost pro: prohlašování shody s typem založené na zabezpecování jakosti výroby meridel dle
prílohy c. 2, postupu "D" (kap. 6) NV.

Pro:

Grafická podoba zabezpecovací znacky v provedení jako samolepicí štítek:

'.

Datum vystavení: 24.1 0.2007 RNDr. Pavel Klenovský
notifikovaná osoba c.l383

Meridlo Typ c. certifikátu ES
vrezkoušenítypu

Merící systém pro kontinuální a dynamické merení SHARK BMP 5xx.S
množství kapalin jiných než voda TCM 141/07 - 4491

SHARK BMP 2xxx.S

Merící systém pro kontinuální a dynamické merení SHARK BMP 2xxx.SIAdB TCM 141/07 - 4492
množství kapalin jiných než voda

Merící systém pro kontinuální a dynamické merení SHARK BMP 5xx.S/LPG

množství kapalin jiných než voda
TCM 141/07 - 4493

SHARK BMP 2xxx.S/LPG
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ZASADY PRO UZIVANI CERTIFlKATU

O SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI PRO VÝROBU,
VÝSTUPNÍ KONTROLU A ZKOUŠENÍ

J

Tyto zásady jsou nedílnou soucástí Certifikátu o systému managementu jakosti pro výrobu, výstupní
kontrolu a zkoušení císlo 0119-SJ-C006-07 (dále jen "Certifikátu"), vydaného Ceským metrologickým
institutem subjektu -Notifikovanou osobou c. 1383 (dále jen NB c. 1383) subjektu TATSUNO-BENC
EUROPE a.s., IC: 26221454, se sídlem Pražská 2325/68,67801 Blansko (dále jen subjekt).

1. Vydaným certifikátem osvedcuje NB c. 1383 schválení systému jakosti výroby, výstupní kontroly a
zkoušení merících systému pro kontinuální a dynamické merení množství kapalin jiných než voda a
dokumentuje zpusobilost subjektu k prohlašování shody s typem založené na zabezpecování jakosti
výroby dle prílohy c. 2, postupu "D" (kap. 6) NV.

2. Certifikát je platný pro výkon cinností v rozsahu specifikovaném ve zpráve c. 0119-UL-F013-07 a za
metrologických, technických, personálních, prostorových a dalších podmínek v ní specifikovaných.

3. Pro subjekt, který je držitelem Certifikátu platí požadavky zákona c. 22/1997 Sb. o technických
požadavcích na výrobky v platném znení a Narízení vlády c. 464/2005 Sb.

4. Subjekt je povinen dodržovat podmínky schváleného systému jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu a
zkoušení, v návaznosti na technickou normu CSN EN ISO 9001 a schváleného systému jabsti
pracovište prohlašování shody, v návaznosti na technickou normu CSN EN ISO/IEC 17025.

5. NB c. 1383, jako vydavatel Certifikátu, je oprávnen držiteli Certifikátu uložit povinnost podrobit se
doškolení a prezkoušení znalostí, pokud došlo k zásadním zmenám právních a technických predpisu
uvedených v bode 3 techto zásad. Doškolení se zúcastní vedoucí pracovište prohlašování shody nebo
jeho zástupce.

6. Subjekt je povinen oznámit NB c. 1383 všechny zmeny, které nastaly v údajích uvedených v
Certifikátu a oprávnených zamestnancích i ve vybavení zarízení pracovište prohlašování shody.

Statutární zástupce (popr. zplnomocnený zástupce)držitele Certifikátu (titul, jméno, príjmení) ,

ifi;~.~~~~=~:.~~;t:~~.~ podpisem se jménem subjektn rnvawje
kjejich dodržování.
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Potvrzenou kopii vratte na:
Ceský metrologický institut, NB c. 1383, Okružní 31, 63800 Brno.


