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VYHLÁSENIE O ZHODE

Identifikačné údaje o výrobcovi: 

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

IČO: 453 17 020 

Identifikačné údaje o výrobku: 

Zónové ventily dvojcestné a trojcestné 
typ:VZP 

Popis a určenie výrobku: 

Zónové ventily s vratnou pružinou sú určené do hydraulických okruhov s vodou 
alebo zmesou vody s podielom glykolu do 50 %. 

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 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 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 

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
elektrická zařízení nízkého napětí (Směrnice 2014/35/EU) 

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 
z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (Směrnice 2014/30/EU) 

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů 

Odkaz na určené a technické normy: 

ČSN EN 60730-1 ed.2; ČSN EN 60730-2-8 ed.2; ČSN EN ISO 900:2016 
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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/C5/2013/0476 zo dňa 6.11.2013 
Protokol o certifikaci č. 227-P5-13-0476 zo dňa 6.11.2013 

Protokol o zkoušce č. A 152/2013 zo dňa 10. 10. 2013 

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 26. 8. 2020 
........ A ... �� .. ���=�··· 

Mgr. Milan Březina (7) 

manažér kvality 
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