
 

 

 

           PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. KAN 2021-02 
dle paragrafu 13 zákona č. 22/1997 Sb. a paragrafu 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb ve znění                                                                                                                                                                   

.                                        NV 312/2005 Sb. a NV 215/2016 Sb. 

 

Regionální zastoupení:   KAN-therm Hungary Kft., Mésyárosok útja 4, 2051 BIATORBÁGY, HU  

Výrobce:      Pegler Yorkshire Group Limited, St. Catherines Av., DN4 8DF Doncaster, UK 

 

Tímto dokumentem prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedené výrobky 

SYSTEM KAN-therm COPPER  

měděné a bronzové lisovací tvarovky 
Výrobky v této řadě jsou určeny pro spojování měděných trubek za studena lisováním. Jsou určeny pro rozvody pitné a užitkové vody, 

pro systémy vytápění a pro rozvody požárních systémů. Maximální provozní tlak 16 barů a maximální provozní teplota 135°C, krátkodobé 

zatížení maximálně 150°C. Jednotlivé rozvodné systému musí být navrženy dle podkladů výrobce tvarovek.  

Použité předpisy k posouzení shody:  

Při posuzování shody bylo postupováno dle §12, odstavce 4, písmena b) zákona 22/97 Sb. jako podklad pro prohlášení o shodě byl v 

souladu s §10, zákona číslo 22/97 Sb. použit: 

 

*)   CERTIFIKÁT VÝROBKU   202/C5/2021/B-00353-21 vydaném SZU v Brně dne 26.02.2021 

*)   STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ 202-STO-B-00012-21 vydaném SZU v Brně dne 26.02.2021 

*)   ZÁVEREČNÝ PROTOKOL  30-15168/MZ  vydaném SZU v Brně dne 26.02.2021 

*)   CERTIFIKAČNÍ AUDIT   DIN EN ISO 9001:2015 BSI LONDON pod číslem FM 00305   

       ze dne 10.2.1984, audit 25.02.2021 

*)   HYGIENA STYK S PITNOU VODOU 30-15168/JP  vydaném SZU v Brně dne 15.02.2021  

Certifikace a vydání Stavebního technického osvědčení bylo provedeno SZU, s.p. autorizovaná osoba 202 na adrese Hudcova 424/56b, 

612 00 Brno. V souladu s §3 zákona 22/97 Sb. byla shoda posuzována dle následujících harmonizovaných norem:  ČSN EN 1254-2:200, 

ČSN EN 1254-4:2000, ČSN EN 681-1:1998, EN 10204:2004 

 

Prohlášení:  

Dovozce prohlašuje, že uvedené výrobky jsou dodávány na trh v souladu s technickou dokumentací, ve shodě s výše 

uvedenými harmonizovanými normami ČSN a v souladu s Nařízením vlády 163/2002 Sb. 

V Biatorbágy, dne 23.3.2021 

  

Jméno: Janusz ŻUKOWSKI     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


