SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. COM 2017-PIE-004
podĺa zákona č. 264/1999 Z.z. o Technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a podĺa novelizácie č. 51/2017

Meno a adresa splnomocneného zástupcu: COMAP Praha, s.r.o., Krajní 801, 252 42 JESENICE, Česká republika
Obchodné meno, adresa sídla výrobcu:

COMAP S.A., 16, Avenue Paul Santy, 69355 LYON Cedex 08, Francie

Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný má parametre podstatných vlastností podľa deklarovaných parametrů

COMAP – Regulačné systémy
Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
Vyvažovacie armatúry, Regulátory prietoku, Vyvažovacie ventily štandard a dynamické, Náhradné diely a príslušenstvo
Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):
STN 13 7100:1963 – Drobné armatúry. Všeobecné technické požiadavky.
STN 13 7300:1967 – Drobné armatúry pre ústredné vykurovanie. Parné uzatváracie ventily a posúvače.
Technické predpisy.
SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov) a názov autorizovanej osoby:
Nebolo vydané
Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:
Výrobky sa používajú v potrubných systémoch rozvodov vody úžitkovej a teplovodného vykurovania
pre pracovný pretlak do 1,6 MPa pri prevádzkovej teplote do 120 °C, v zmysle technických doporučení
výrobcu, za podmienok projektovania, montáže, prevádzky a údržby, stanovených v príslušných TDP.
Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

Parameter

Pevnosť, nepriepustnosť a tesnosť
Spoľahlivosť
Názov a adresa skúšobného laboratória

Prp - 6 až 10 bar vzduch
100 cyklov
č. 1

Protokol o skúške
č. 122100030/314
č. 122100030/314

Č. lab
1
1

Skúšobňa TZBaS při TSU Piešt´any, š.p.

Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č.162/2013 Z. z.:
V zmysle § 3 ods. a) SPP I+ a ods. d) SPP III.
Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
SK - Certifikát zhody č. SK03 – ZSV – 0533, zo dňa 04.12.2012,
vydal Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Autorizovaná osoba č. SK03.
Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného

V Jesenici u Prahy dne 01.12.2017
Jméno:

Ing. Petr ŠIMEK

Funkce:

jednatel společnosti COMAP Praha, s.r.o.
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