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VYHLÁSENIE O ZHODE 

Identifikačné údaje o výrobcovi: 

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

IČO: 453 17 020 

Identifikačné údaje o výrobku: 

Termostatický ventil, typ TV mix xx yy

Popis a určenie výrobku: 

Termostatické ventily série TV mix sa skladajú z mosadzného tela, termostatickej vložky 
a tesnenia z EPDM. Sú určené na použitie v rozvodoch ohriatej pitnej vody, nemrznúcej 

zmesi pre vykurovacie systémy a tepelné čerpadlá, kde udržiavajú výstupnú teplotu 
ohriatej pitnej vody na nastavenej hodnote. 

Údaj o použitom spôsobe posúdenia zhody: 

Zhoda bola posúdená podľa ust. § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb. 
a podľa ust. § 5 nariadenie vlády č. 163/2002 Sb., ktorým sa určia technické požiadavky 

na vybrané stavebné výrobky. 

Odkaz na technické predpisy: 

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích 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 požadavcích na výrobky přicházející do přímého 

styku s vodou a na úpravu vody 
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

Odkaz na použité technické normy: 

ČSN EN 1074-1:2000; ČSN EN 1074-5:2002; ČSN EN 1111:1999; 
ČSN EN 1717:2002; ČSN EN 15092:2009; ČSN EN ISO 9001:2016 
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Údaje o autorizovanej osobe: 

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 
autorizovaná osoba č. 227 

Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16, PSČ 102 21 
IČO: 250 52 063 

Certifikáty, protokoly: 

Certifikát výrobku č. 227/C5/2015/0373 zo dňa 15. 10. 2015 
Protokol o certifikácii č. 227-P5-15-0373 zo dňa 15.10.2015 

Stavebné technické osvedčenie č. 227-ST0-15-0373 zo dňa 16.9.2015 s platnosťou do 16.9.2020 
Zmena č. 1/20 stavebného technického osvedčenia č. 227-ST0-15-0373 zo dňa 22.4.2020 

s platnosťou do 16. 9. 2022 

Protokol o skúške č. 148/2015 zo dňa 8.10.2015 

Potvrdzujeme, že vlastnosti výrobku spĺňajú zakladné požiadavky podľa tohto nariadenia, 
poprípade požiadavky iných technických predpisov, že vyrobok je za podmienok obvyklého, 

poprípade vyrobcom určeného použitia bezpečný a že sme prijali opatrenia, ktorými 
zabezpečujeme zhodu všetkých vyrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a so 

základnými požiadavkami. 

Dátum a miesto vydania, meno a funkcia zodpovednej osoby: 

V Prahe dňa  22.4.2020 
....... !,;�;:::-, . . c: . . . . .  .

Mgr. Milan Březina 
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