CERTYFIKAT
ważny do: 20.07.2027
Certyfikat badania typu WE – (moduł B) typ produkcji
zgodny z dyrektywą 2014/68/UE

Nr Certyfikatu

Z-IS-ESK1 -MUC-17-07-5010080824-002

Nazwa i adres producenta:

Hoval Aktiengesellschaft,
Austrasse 70,
9490 Vaduz, Furstentum Liechtenstein

Niniejszym zaświadczamy, że określony poniżej typ spełnia wymagania dyrektywy 2014/68/UE.

Nr raportu z badania:

P-IS-ESK1 -MUC-17-07-5010080824-002

Zakres badania:

Nieskotemperaturowy kocioł grzewczy
CompactGas (700,1000,1400,1800, 2200,
2800, 3500, 4200)

Zakład produkcyjny:

Hoval s.r.o, Pod Javorkom 264,
02753 Istebne, Slowakei

Monachium, 20.07.2017
(Miejsce, data)

TUV SUD Industrie Service GmbH
Jednostka certyfikująca dla urządzeń ciśnieniowych

Jednostka notyfikowana, nr 0036
TUV SUD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 Monachium
NIEMCY

Jednostka notyfikowana, nr 0036

Nr Certyfikatu: Z-IS-ESK1-MUC-17-07-5010080824-002

Strona 2 certyfikatu nr Z-IS-ESK1-MUC-17-07-5010080824-002
Dyrektywa 2014/68/UE
Dane producenta: Hoval AG, FL - 9490 Vaduz

Uwagi odnośnie certyfikatu
Prawo do używania symbolu zamieszczonego w certyfikacie dotyczy wyłącznie produktu wymienionego w
niniejszym certyfikacie.
Do każdego produktu należy dostarczyć wszystkie niezbędne instrukcje obsługi lub montażu. Do celów
transportu, jednostka certyfikująca może zezwolić posiadaczowi certyfikatu na demontaż wyrobów
opatrzonych symbolem w sposób typowy dla montażu wyrobu w instalacji.
Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do monitorowania procesu wytwarzania wyrobów opatrzonych
symbolem w celu zapewnienia, że produkcja odbywa się zgodnie ze specyfikacjami badania. Posiadacz
certyfikatu jest szczególnie zobowiązany do przeprowadzania badań kontrolnych określonych w
specyfikacjach badań lub wymaganych przez certyfikację.
W przypadku wygaśnięcia lub unieważnienia certyfikatu, należy niezwłocznie zwrócić je jednostce
certyfikującej.
Certyfikat może zostać uznany za nieważny lub rozwiązany przez jednostkę certyfikującą, jeżeli po
przeprowadzeniu badania pojawią się jakiekolwiek wady, które nie były wykrywalne lub nie zostały
wykryte podczas badania, lub jeżeli symbol będzie wykorzystywany w celu wprowadzania w błąd lub w
jakikolwiek inny sposób do niedozwolonej promocji wyrobu, lub jeśli z powodu okoliczności, które nie były
wyraźnie wykrywalne w momencie certyfikacji, dalsze używanie symbolu będzie nieuzasadnione.
Posiadacz certyfikatu zobowiązany jest zgłosić jednostce certyfikującej wszelkie uszkodzenia
certyfikowanych wyrobów.
Posiadacz certyfikatu może przekazywać raporty z badań i świadectwa wyłącznie udostępniając pełny
tekst oraz podając datę wydania. Publikacja fragmentów lub powielanie dokumentów wymaga uprzedniej
zgody jednostki certyfikującej.
Za zgodą posiadacza certyfikatu, jednostka certyfikująca zastrzega sobie prawo do publikowania wykazu
certyfikowanych wyrobów do wiadomości konsumentów.
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