
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My,

ALBIXON a.s.
Zbraslavská 55

159 00 Praha 5 – Malá Chuchle
IČO: 26117274

DIČ: CZ26117274

že následně označené výrobky na základě jejich koncepce a konstrukce, stejně jako námi do oběhu uvedená provedení, 
odpovídají příslušným bezpečnostním požadavkům Nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách výrobků 

ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Název: Balené biologické čistírny odpadních vod
Značka: ALBIXON
Typ: TP-8EO; TP-16EO; TP-25EO; TP-50EO
Výrobce: ALBIXON a.s.
 Zbraslavská 55
 159 00 Praha 5 – Malá Chuchle

Účel použití: Čistírny splaškových odpadních vod typové řady TP-8EO,  TP-16EO,  TP-25EO,  TP-50EO, dodané jako kompletní 
zařízení pro biologické čištění odpadních vod z objektů do 50EO, ke kontinuálnímu čištění splaškových odpadních vod např. 
z bytových jednotek, pohostinství, restaurací apod., určené k podzemnímu zabudování. 
Popis výrobku: Biologické čistírny odpadních vod válcového tvaru včetně vybavovacích prvků a nástavce se zastropením, 
k podzemnímu zabudování u objektů, které nelze, nebo není vhodné připojit přímo na kanalizační systém.
Použité nařízení vlády: Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické  požadavky na 
stavební výrobky označované CE - (89/106/EHS) 
Použitá harmonizovaná norma, technická specifikace: ČSN EN 12566-3:2005+A1:2009
Výrobek je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje 
shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky Nařízení vlády 
č. 190/2002 Sb., v platném znění - (89/106/EHS).

Ukazatel Hodnoty na odtoku (mg/l) Účinnost (%)
BSK5 3, 8 98,9

CHSKcr 37,2 94,9
NL 7,8 97,2

Při posuzování shody bylo postupováno dle § 12, odst. 3, písm. b), zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a dle § 5 odst. 1, 
písm. b), Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., v platném znění  -  (89/106/EHS).
Posouzení shody bylo provedeno TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, IČ: 639 87 121 – Autorizovaná osoba 
č. AO 211 –  Notifikovaná osoba č. NB 1017.

 
           Libor Smetana
           místopředseda představenstva
 
V Praze dne 27. 1. 2011




