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THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
Na vartičke 14
965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika

ES - Vyhlásenie zhody
Predajca:
IČO:
Zariadenie:
Výrobcovia:

THERMO/SOLAR Žiar s.r.o., Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom
00616915
Komponenty solárneho systému TS typov 100, 200, 300, 400, 500
uvedení v zátvorke v súpise komponentov

Komponenty sú určené zabezpečenie správnej a spoľahlivej funkcie uvedených
solárnych systémov, konkrétne:
- regulátory solárnych systémov DX xxxx, (DUEL), DC xx (TEM), SGC xx (Seltron)
- obehové čerpadlá UPS xx-xx (Grundfos)
- ventily s elektromotorickým pohonom TA3, TAM (Oventrop), VC ZMF 6000/U,
VC 4013 ZZOEE (Honeywell)
- výmenníky tepla KN x (Fég Spirec)
- expanzné nádrže Varem, Reflex
- absorbčné odplyňovače LA 3 G (Flamco)
- solárne inštalačné jednotky Regusol (Oventrop)
- membránové vývevy VM20D, VM 20Q (Lavat)
- solárne bojlery VTS (Tatramat), TS-S (DZD), TS-K (Hancatherm), SmartLine (ACV)
Uvedené komponenty boli navrhnuté a vyrobené v súlade s nasledujúcimi predpismi:
73/23/EHS Low voltage electrical equipment (prevzaté nariadením vlády
SR 308/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov)
89/336/EHS Electromagnetic compatibility (prevzaté nariadením vlády SR
245/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov)
97/23/EHS Pressure equipment (prevzaté nariadením vlády SR
576/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov)
v rozsahu legislatívne a technicky aplikovateľnom pre jednotlivé komponenty
a v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona 264/1999 Z.z. o technických
požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody v znení neskorších zmien a
doplnkov.
Vyhlasujem, že horeuvedené komponenty a ich časti spĺňajú všetky technické
požiadavky vyplývajúce z uvedených nariadení vlády SR. V prípade elektrických
zariadení vyhlasujem, že sú bezpečné pri obvyklom používaní, ktoré je špecifikované
v sprievodnej dokumentácii k nim.
Vyhlasujem, že som vykonal všetky opatrenia, ktoré zabezpečujú, že všetky výrobky
uvedenej špecifikácie rovnako spĺňajú všetky technické požiadavky a sú v zhode
s technickými požiadavkami a s technickou dokumentáciou.
Zoznam harmonizovaných noriem a iných technických predpisov: STN EN 60730-1, STN EN 60730-2-9, STN EN
50081-1, STN EN 50082-1, STN EN 61326, STN EN 61000-3-2, STN EN 61000-3-3, STN EN 50081-2, STN EN
6812-1, STN EN 45004, STN EN 292-1, STN EN 292-2, STN EN 809, STN EN 55014, STN EN 60204-1, IEC 335-1,
IEC 364-3
ES vyhlásenia o zhode a prislúchajúca dokumentácia bola poskytnutá výrobcami a dodávateľmi jednotlivých
komponentov a sú uložené v sídle predajcu.
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