
KADEN-VODOMĚRY,  s.r.o.,  Osečnice 51,   517 03 Skuhrov nad Bělou 
IČO:  60930985,  DIČ: CZ60930985 

vydává jako výrobce

EU PROHLÁŠENÍ  O  SHODĚ

Předmět prohlášení: Bytový suchoběžný vodoměr KADEN (Certifikát EU přezkoušení typu: TCM 142/09-4706)

      Model měřidla: S 050 a S 055    - mechanické s válečkovým počítadlem
                               S 060 a S 065    - elektronické s radiovým odečtem

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy 
Evropská Unie: 

● SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/32/EU 

Odkazy na příslušné harmonizované normy nebo nornativní dokumenty, které byly použity , nebo jiné 
technické specifikace, ve vztahu k nimž se shoda prohlašuje:

●        Norma EN ISO 4064 (EN 14154) 

Splňuje další předpisy:

       Hygienické normativy a dokumenty:
● Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochraně veřejného zdraví, vyhláška č. 409/2005

Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou
● Výsledné zhodnocení výrobku Zdravotním ústavem se sídlem v Hradci Králové Zn. 9103/2003, 

protokol č. 2540/2003 ,ověření zdravotní nezávadnosti Krajskou hygienickou stanicí Hradec Králové     
č. 9216/2001, analýza č. 1886/OM/01 (výluhové testy)

       Pro elektronické vodoměry S 060 a S 065 
● Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky – EMC, Nařízení vlády č. 

426/2000 Sb. o technických požadavcích na rádiová a telekomunikační zařízení, Všeobecné oprávnění
ČTÚ  číslo  ČTÚ VO-R/10/05.2006-22

● ČSN EN 55014 -1  -  Elektromagnetická kompatibilita, ČSN EN 61000-6-1  -  Elektromagnetická 
kompatibilita, ČSN EN 55022  -  Informační technika,ČSN EN 60950  -  Bezpečnost. 

Oznámený subjekt: Český metrologický institut, Brno, Okružní 31, Brno PSČ 638 00, číslo 1383 provedl 
prověření systému managementu kvality pro výrobu, výstupní kontrolu výrobku a zkoušení vodoměrů v souladu
s modulem B a D směrnice 2014/32/EU a vydal certifikát číslo 0119-SJ-C008-09.

Podepsáno za a jménem

V Osečnici  dne  1.7. 2016
             Jan Veselý
       jednatel společnosti
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