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VYHLÁSENIE O ZHODE

Identifikačné údaje o výrobcovi: 

R E G U L U S spol. s r.o. 
Praha 4 - Modřany, Do Koutů 3/1897, PSČ 143 00 

IČO: 453 17 020 

Identifikačné údaje o výrobku: 

Ohrievače vody zásobníkové 
M92.xxx, RBC xxxx, RyBC xxxx, RGC xxxx, RyGC xxxx, RHC xxxx, ROC xxxx, RyDC xxxx 

Akumulačné nádrže 
DUO xxxx, DUO E xxxx, DUO H xxxx, PS xxxx, PSyW xxxx, PSzF xxxx, PSyWzF xxxx, 

HSK xxxx, Lyra xxxx, Vega xxxx, Gama xxxx 
bližšia špecifikácia je uvedená v certifikáte 

Popis a určenie výrobku: 

Zásobníkové ohrievače vody slúžia k ohrevu úžitkovej vody vykurovacou vodou 
prostredníctvom vykurovacej vložky. Akumulačné nádrže slúžia k akumulácii tepla z 

tepelného zdroja s možnosťou ohrevu úžitkovej vody alebo bez ohrevu úžitkovej vody. 

Údaj o použitom spôsobe posúdenia zhody: 

Zhoda bola posúdená podľa ust. § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb. 
a dle ust. § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

vybrané stavební výrobky. 

Odkaz na technické predpisy: 

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavách na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavách na výrobky přicházejíá do 

přímého styku s vodou a na úpravu vody 
Nařízení Komise (EU) č. 814/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů vody a zásobníků teplé 

vody 
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Odkaz na určené normy: 

ČSN EN ISO/IEC 17067:2014; 
ČSN EN 12897:2017; ČSN 060830:2014; ČSN 061010:1984 

Údaje o autorizovanej osobe: 

Strojírenský zkušební ústav, s.p. 
autorizovaná osoba č. 202 
Hudcova 56b, 621 00 Brno 

IČO: 000 01 490 

Certifikáty, protokoly: 

Certifikát č. B-30-01014-17 ze dne 19.10.2017 
Závěrečný protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 30-13553 ze dne 19.10.2017 

s platností do 31.10.2019 
Posouzení zdravotní nezávadnosti vydané Státním zdravotním ústavem v Praze 

ze dne 2. 10. 2017 pod zn. EX 171242 
Zkušební protokol - tepelná ztráta dle ČSN EN 12897:2007 ze dne 2. 3. 2015 

Potvrdzujeme, že vlastnosti výrobku spĺňajú základné požiadavky podľa tohto 
nariadenia, poprípade požiadavky iných technických predpisov, že výrobok je za 

podmienok obvyklého, poprípade výrobcom určeného použitia bezpečný a že sme prijali 
opatrenia, ktorými zabezpečujeme zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s 

technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami. 

Dátum a miesto vydania, meno a funkcia zodpovednej osoby: 

V Prahe dňa 20.10.2017 
....... &.:�.:':: ...... � ... . 

Mgr. Milan Březina 
mnnnžér kvality
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