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Dle rozdělovníku 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Schválení technických podmínek pro produkt „Samočinné stabilní hasicí zařízení plynové 

SSHZ- GHZ HFC 227ea“ 

Na základě žádosti společnosti FASS s.r.o., ze dne 12.2.2015 o schválení technických 
podmínek, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), v souladu 
se směrnicí SŽDC č. 34 „Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky na železniční 
dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty“ 
č. j. 21 783/07-OP s účinností od 1. října 2007 

schvaluje 

technické podmínky 

„Samočinné stabilní hasicí zařízení plynové s hasivem heptafluorpropan, typ SSHZ- GHZ 
HFC 227ea (42 bar)“ 

 
 

Technické podmínky pro tento výrobek budou vedeny pod evidenčním číslem  P12/2015-S  
 

SŽDC zároveň odsouhlasuje používání následující dokumentace ke zmíněnému výrobku: 
 

Obsahuje:  
Projektová dokumentace 
Technické podmínky integrační nadstavby SSHZ-GHZ HFC 227ea 
Certifikát výrobku autorizovanou osobou 
Uživatelský návod 
Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 HFC 227ea 
Certifikát na tlakové láhve 40L a 80L 
Prohlášení o shodě 

Váš dopis zn.: bez č.j. 
Ze dne: 12.2.2015 
Naše zn.: 7343/2015-O14 

Vyřizuje: Richard Kolář 
Telefon: 972 244 342 
Mobil:  
E-mail: kolarr@szdc.cz  

Datum: 16.2.2015 
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Zmíněný výrobek smí být provozován na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu 

pouze v ojedinělé aplikaci a to pro převozní měnírnu v rámci Modernizace traťového 
úseku Praha Běchovice – Úvaly. 

Schválením technických podmínek se SŽDC nijak nevyjadřuje ke správnosti technického 
provedení a výpočtů, ani žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za následky způsobené 
případným pochybením výrobce při výrobě zařízení, či případným pochybením projektanta při 
nevhodném použití, ani za následky způsobené případným pochybením zhotovitele při realizaci 
díla (montáž apod.). Odpovědnost za technickou správnost a volbu vhodného výrobku nese vždy 
projektant a zhotovitel stavby. 

 

Ing. Martin Krupička v.r. 
ředitel odboru 

automatizace a elektrotechniky 
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