
Proh!ášení o shodě
ve smys|u zákona č.2a1997 sb' s 13 odst 2 ve znění pozdějších změn a doptňků
a pod|e nařízení v|ády č. í63,2002 sb. $ í3, ve znění pozdějších změn a doptňků

Zástupce: Richad Sláma/RR'S spol. s r.o.
Jab|oňová 561
253 0í Hostivice

lČo:zgoozg4g
DlČ:cz286o7848

|dentifikačnÍ údaie o výrobku:

Výrobce: Hang Sasserath& co.KG
MÍihlenstrasse 62
D41352 Korschenbroich
Německo

typ: 3í2 Euro p|us
jmenoviý t|ak: PN 16
jmenovitá světlost: DN8 DN 10 DN 15 DN 20
připojovací závlt 2): Re1t4 Re 3/8 Rp 1t2 Rr /  ,
rozsah pracovních teplot: od 0'C do +30 "C 1)

vstupnÍpřet|ak: max. 1,6 MPa
výstupní přetlak: 0,í5 MPa aŽ 0,55 MPa
redukčnípoměr max.  10:  1

Popis a urĚenÍ výrobku:
Redukční venti|je určen pro sys!émy regu|ace a stabi|izace t|aku v okruzÍch studené vody, včetně vody
určené pro |idskou spotřebu. Samočinně redukuje vstupní přetlak vody v systému ha seřiditelný
konstantní přetlak na uýstupu.

Úo4e o použitóm způsobu posuzování shody:
PosouzenÍvzorku armatur bylo provedeno podle nařÍzenív|ády č. 163t2oo2 sb. s 5.

Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem použitých
při posuzovánÍ shody:

Čsru eru É67:2001(13 5826) * Armatury budov - Redukční venti|y a kombinované redukční venti|y
pro vodu - PoŽadavky a zkoušky.
Vyh|áŠka Mz ě. 40912005 sb'

ýoa;e o autorizované osobě, podí|ejÍcí se na posouzení shody:
Strojírenský zkušební ústav, s'p., autorizovaná osoba 202 , Hudcova 56b, 621 oo Brno, |Č oooo149o,
lt.eď-vyoat závěrečný protokol č. 30€354/1 ze dne 2oo7.o3.3o a certifikát rnýrobku č'..Ao
202|c5l2007l reg.č,' 8.30-00194-07 ze dne 2007-03-30.

Potvrzení zástupce:
Zástupce: Richard S|áma/RR,S spo|. s r.o. potvzuje, Že v|astnostivýrobkŮ sp|ňují zák|adní poŽadavky
podle. nařÍzenÍ v|ády č.16312002 sb' ve znění pozdějších změn a dopffikú a výŠe uvedenýcň
technických norem a předpisů. Za podmÍnek obvyk|ého, qýrobcem určeného, pouŽitíjsou bezpečné.
Výrobce přija| opatření' kteými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trň s technickou
dokumentací a se zák|adními poŽadavky' Zajisti| vŠechna nezbytná opaiření k tomu, aby výrobnÍ
p.roces' včelně výstupní kontro|y a zkouŠek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost-výioby a
shodu výrobků s typy popsanými v certifikátu a se zák|adními požadavky, které jsou na ně
ap|ikovatelné'

V Hostivici, dne: 01.04.2010
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