
Prohlášení o shodě
ve smyslu zákona č.2a1997 sb. s í3 odst. 2 ve znění pozdějších změn a doptňků
a pod|e nařízení vlády č. í63,2002 sb. $ í3, ve znění pozdějších změn a dop|ňků

Zástupce: Richard S|ámďRR'S spo|. s r.o.
Jabloňová 56í
253 01 Hostivice

lČo:28607848
D|Č:C7286O78a8

|dentifikační údaie o výrobku:

Výrobce: Hans Sasserath& Go.KG
MÍihlenstrasse 62
D41352 Korschenbroich
Německo

typ: 315
jmenoviý tlak: PN í6
jmenovitá svět|ost: oNls  I  DN20 |  DN2s I  oNsz  I  o r . r+o I  oNso
připojovaci závi|:1\ R%lR%ln1 lR1%la tu l n z
rozsah pracovních
teolot: od 0 "C do +30'C 2)

vstupní přetlak: 0'25 MPa aŽ í,6 MPa
výstupní přetlak: 0'í5 MPa aŽ 0,6 MPa

redukěnipoměr max.  10:  I

Popis a určení výrobku:
Redukční venti|je určen pro systémy regu|ace a stabilizace t|aku v okruzích studené vody, včetně vody
urěené pro lidskou spotřebu. Samočinně redukuje vstupnÍ přet|ak vody v systému na seřidite|ný
konstrantní přet|ak na výstupu.

Úoa;e o použttém způsobu posuzování shody:
PosouzenÍ vzorku armatur by|o provedeno pod|e nařízení v|ády č. 163t2oo2 sb. s 5'

Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem použitých
při posuzování shody:
Čsru eru 1T7:2001(13 5826) - Armatury budov _ Redukění venti|y a kombinované redukční venti|y
pro vodu - PoŽadavky a zkoušky.
Vyhláška Mz č,. 40912005 sb.

Úo4e o autorizované osobě, podíteiicí 3e na posouzení shody:
Strojkenský zkuŠební ústav, s'p., autorizovaná osoba 202 , Hudcova 56b, 621 oo Brno, |Č oooo149o,
který vyda| závěrečný protokol č. 30-5399 ze dne 2006-03-30 a certifikát vrýrobku č...Ao
20ac5l2006l reg.č. 8-30.00169-06 ze dne 2006-03-30.

Potvzení zástupce:
Zástupce: Richard S|áma/RR'S spo|' s r.o. potvzuje, Že v|astnostiqýrobků sp|ňují základní poŽadavky
pod|e nalízení v|ády ě. 16312002 Sb. ve znění pozdějších změn a dop|ňkŮ a vyše uvedenýcň
technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem urěeného, pouŽití jsou bezpeč'né.
Výrobce přijal opatření, kterýmí zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou
dokumentací a se zák|adními poŽadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby rnýrobní
ploces' včetně v'ýstupnÍ kontro|y a zkoušek koneěného výrobku, zabezpečova|y jednotnost qýroby a
shodu vlýrobků s ýpy popsanými v certifikátu a se zák|adními poŽadavky, které jsou na ně
apIikovateIné.

Sláma
i g lpxce odpovědnéU

|Č: 2s6 07 a48, D cz2a607a4B

V Hostivici,dne:O1 .04.201 0...

: 220 98 00 96, ; €o? 20 70 36

a jejÍ podpis


