K P MARK
s.r.o.

UJIŠTĚNÍ o vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobce:

KP MARK s.r.o., Jiráskovo předměstí 635/III, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 25169092

Informace o výrobku:
Ohřívače vody zásobníkové, akumulační nádrže
Popis a určení výrobku:
Ohřívače vody zásobníkové slouží k ohřevu užitkové vody otopnou vodou prostřednictvím jedné nebo dvou otopných vložek
nebo el. energií. Nádoby jsou izolovány PUR polyuretanovou nebo EPS polystyrénovou pěnou. Pracovní poloha svislá (stojaté
nebo závěsné provedení) nebo vodorovná (ležaté provedení). Akumulační nádoby slouží k akumulaci tepla z tepelného zdroje.
Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví požadavky na vybrané
stavební výrobky a se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.
Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých norem:
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády číslo
312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
ČSN EN 12897:2017 - Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané uzavřené zásobníkové ohřívače vody
ČSN EN 06 0830:2014 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení
ČSN EN 06 1010:1984 – Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s elektrickým ohřevem.
Technické požadavky. Zkoušení
Vyhláška MZ ČR č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a
na úpravu vody
TN 10.05.01 - Zásobníkové ohřívače vody s ohřevem
TN 10.05.15 – Akumulační nádrže
Údaje

o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:

Strojírenský zkušební ústav s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, IČO 00001490, zjistil u vzorků
předmětných výrobků shodu jeho vlastností s požadavky uvedenými ve stavebním technickém osvědčení č. 202-STO-B-0077921, č.ú. 30-15462 ze dne 5. 4. 2021 a vydal dne 30.4.2021 závěrečný protokol 30-15462/TZ.
Potvrzení výrobce:
Výrobce potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a výše uvedených
technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití, jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření,
kterým zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna
nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly
jednotnost výroby a shodu výrobku s typy popsanými v certifikátu číslo B-00790-21 ze dne 30.4.2021 a se základními
požadavky, které jsou na ně aplikované.
Datum: 1.5. 2021
Výše uvedené výrobky odpovídají platným normám a předpisům.
Podpis:

www.kpmark.cz

