Q-termo s.r.o.
Hlavná ulica 487/37
018 64 Košeca
Slovenská republika
IČO: 36347710
DIČ: 2022065848
IČ DPH: SK2022065848

PREHLÁSENIE O ZHODE
Distribútor / Distributor:

Q-termo, s.r.o., Hlavná ulica 487/37, 018 64 Košeca, SR

Výrobok / Výrobek:

Elektrické prietokové ohrievače vody (tlakové) typové
označenie AT/
Elektrické průtokové ohřívače vody (tlakové) typové označení
AT
- prevedenie horné, 400 V, 50 Hz

Typ:

ATD 9, ATD 11, ATD 15, ATD 17, ATD 21, ATD 24

Popis a účel použitia/ Popis a účel použití:
Uvedené prietokové ohrievače určené k okamžitému odberu TUV./ Uvedené průtokové
ohřívače určené k okamžitému odběru TUV.

Vyššie uvedené výrobky boli posudzované podľa príslušných nariadení vlády / Výše
uvedené výrobky byly posuzovány podle příslušných nařízení vlády:
Pri posudzovaní zhody bolo postupované podľa § 12 odst. 4 písm. b) zákona č. 22/1997 Zb. v
znení neskorších predpisov § 7 odst. (2) nariadení vlády č. 163/2002 Zb.,/
Při posuzování shody bylo postupováno podle § 12 odst. 4 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb. ve
znění pozdějších předpisů § 7 odst. (2) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
Použité harmonizované normy, národné normy a technické špecifikácie / Použité
harmonizované normy, národní normy a technické specifikace:

NV č.163/2002 Sb. a NV č.17/2003 Sb. a NV č.18/2003 Sb v platném znění, vyhláška
MZd ČR 37/2001 Sb., ČSN EN 60335-2-21 de. 2:2004, ČSN EN 60335-1 ed.2:2003, ČSN
EN 55014-1 ed. 2:2001 + Zm. A1:2002, , ČSN EN 61000-3-2 ed. 2:2001, ČSN EN 61000-33:1997 + Oprava Cor. 1:1998, Zm. Z1:2002, ČSN EN 60529:1993+ Zm. A1:2001
ČSN 06 0830:1996 + Zm.1:1999, ČSN 06 1010:1984 + Zm. a):1986.

Elektrické prietokové ohrievače vody sú určené k odberu teplej úžitkovej vody, pre pevnú
inštaláciu v obytných a podobných miestnostiach podľa ČSN 33 2130 a zónach 2,3
kúpeľniach a v umývacích priestoroch podľa ČSN 33 2000-7-701. Nesmie byť inštalované
v priestoroch s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár a v miestach , kde by mohlo
dôjsť k zamrznutiu vody v ohrievači./
Elektrické průtokové ohřívače vody jsou určeny k odběru teplé užitkové vody, pro pevnou
instalaci v obytných a podobných místnostech podle ČSN 33 2130 a zónách 2, 3 koupelen a
v umývacích prostorách podle ČSN 33 2000-7-701. Nesmí být instalovány v prostorách
s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par a v místech, kde by mohlo dojít k zamrznutí
vody v ohřívači.

Potvrzení výrobce nebo dovozce:
Q-termo, s.r.o. týmto prehlasuje, že výrobky sú za podmienok obvyklého a určeného použitia
bezpečné a prijali sme opatrenia, ktorými zabezpečujeme zhodu všetkých výrobkov
uvedených na trh s technickou dokumentáciou.
Q-termo, s.r.o. tímto prohlašuje, že výrobky jsou za podmínek obvyklého a určeného použití
bezpečné a přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uvedených
na trh s technickou dokumentací.

Vyhlasovateľ / Vyhlašovatel

Ing. Ivan Kán, konateľ spoločnosti

V Košeci, 19.03.2021

