
 
 

 

Pro typ 
Červinka Fire Ball 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ podle 
ČSN EN ISO/IEC 17050 -1 

Vytvořeno dne 9.10.2020 

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ podle 

ČSN EN ISO/IEC 17050 -; 

se specifikovanými požadavky o shodě pro produkt a proces 

 

Název/obchodní jméno a adresa vydavatele prohlášení, výrobce:     Červinka – Czech Republic, s.r.o.  

                                                                                                                  Podolská 103/126, Praha 4, 147 00 

                                                                                                                  IČO: 25510622 

Předmět prohlášení:                 Pyrotechnické hasicí zařízení 

 

Typ:                                            Červinka Fire Ball 
 

Popis a určení: Pyrotechnické automatické hasicí zařízení, které zamezuje šíření požáru a zároveň dokáže požár rychle a 

úspěšně uhasit. Určen k hašení požáru typu A,B,C a E. Jednoduché použití, hasicí kouli vhodíte do ohniska požáru, která se 

automaticky aktivuje při kontaktu s ohněm. Zařízení chrání prostor o rozloze do 3m3.  

Kategorie: P1 pyrotechnické výrobky jiné než výrobky zábavní pyrotechniky a divadelní pyrotechnické výrobky, které 

představují malé nebezpečí.  

Základní typ: dýmovnice/vyvíječ mlhy 

Dílčí typ: pyrotechnické hasicí zařízení 

 

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s požadavky  následujících dokumentů: 

Zák. č.22/1997 Sb. – Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění 

pozdějších změn a doplňků 

NV č. 173/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších změn a 

doplňků 

Směrnice evropského parlamentu a rady 2013/29/EU 

ČSN EN 16263-1 Pyrotechnické výrobky – Ostatní pyrotechnické výrobky – Část 1: Terminologie 

ČSN EN 16263-2 Pyrotechnické výrobky – Ostatní pyrotechnické výrobky – Část 2: Požadavky 

ČSN EN 16263-3 Pyrotechnické výrobky – Ostatní pyrotechnické výrobky – Část 3: Kategorie a typy 

ČSN EN 16263-4 Pyrotechnické výrobky – Ostatní pyrotechnické výrobky – Část 4: Metody zkoušení 

ČSN EN 16263-5 Pyrotechnické výrobky – Ostatní pyrotechnické výrobky – Část 5: Minimální požadavky na označování a 

návod k použití 

 

Doplňující (podpůrné) informace: 

Konštruka – Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41, Dubnica nad Váhom, Slovakia, Notifikovaná osoba 1395 vydala 

certifikát EU o přezkoušení typu číslo PA 1395-0304/2020 

 

Datum   
Červinka  

–  

Czech Republic, s.r.o.  
                                                                         
 

Razítko, podpis 

 
 

 

9.10.2020 

 

 

 

 

 


