
 

 

 

 

Výrobce prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedené výrobky bylo 

provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů a s požadavky nařízení 

vlády. 

 

Výrobce:  Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809 

 

Zařízení:  Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu) výškově  

  stavitelný - pro osoby se sníženou hybností 

 

Typové označení: AM101/1500L 

 

Popis zařízení:  

Speciálně upravený WC modul pro hendikepované osoby nebo osoby se sníženou hybností. 

Tento WC modul slouží jako instalační rám pro suchou instalaci před nosnou zeď (obvykle do 

sádrokartonové příčky). Je osazený elektrickým lineárním pohonem (aktuátorem), který umožňuje 

nastavovat výšku závěsné WC toalety v rozmezí až 30 cm. Součástí modulu jsou dvě sklopná 

madla s elektronickým ovládacím panelem. S jeho pomocí lze toaletu nejen posunovat nahoru a 

dolů, ale také ji spláchnout (malé a velké spláchnutí), nebo v případě potřeby přivolat pomoc 

(personálu nemocnice).  

splňuje požadavky: 

 

Směrnice 2006/42/ES (nařízení vlády č. 176/2008 Sb.) 

Směrnice 2014/35/EU (nařízení vlády č. 118/2016 Sb.) 

Směrnice 2014/30/EU (nařízení vlády č. 117/2016 Sb.) 

 

Seznam harmonizovaných norem použitých při posuzování shody: 
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ES A EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ FORMULÁŘ Č. F-078-U, R. 2 

PS/13/2017 REVIZE: 2 



 

 

Seznam dalších technických norem a předpisů: 
 

ČSN EN 60335-1 ed.3:2012 

ČSN EN 62233:2008 

ČSN EN 55014-1 ed.4:2017 

ČSN EN 55014-2 ed.2:2017 

ČSN EN 61000-3-2 ed.4:2015 

ČSN EN 61000-3-3 ed.3:2014 

ČSN EN 61000-6-3 ed.2:2017 

ČSN EN ISO 12100:2011 

ČSN EN ISO 14120:2017 

ČSN EN 60335-1 ed.3:2012 

ČSN EN 62233:2008 

ČSN EN 55014-2 ed.2:2017 

 

Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanovují 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a 

nařízení vlády č. 215/2016 Sb. 

 

Prohlášení vydáno na základě dokumentace: 

- STO-30-01479-18 ze dne 1.12. 2018, vydané Strojírenským zkušebním ústavem, s.p., Hudcova 

424/56b, 621 00 Brno, Česká republika 

- Certifikát č. B-00784-19 ze dne 28.2.2019, vydané Strojírenským zkušebním ústavem, s.p., 

Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika 

- Certifikát č. LVD-B-00474-19 ze dne 28.2.2019, vydané Strojírenským zkušebním ústavem, s.p., 

Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika 

- Certifikát č. EMC-B-00473-19 ze dne 28.2.2019, vydané Strojírenským zkušebním ústavem, s.p., 

Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika 

- Certifikát č. MD-B-00474-19 ze dne 28.2.2019, vydané Strojírenským zkušebním ústavem, s.p., 

Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika 

 

Poslední dvoučíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 17 

 

 

 

 V Břeclavi dne 27. 10. 2022  

     

 

 

Ing. Radoslava Kostková 

        zmocněnec kvality 


