Vyhlásenie o parametroch
SK-130-DOP-2018-08-08
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Spotrebič na pevné palivá s / bez dodávky teplej vody EN 13 240 :2001 2:2004/AC:2007
2. Typ, série alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov podľa čl. 11 odst.4:
Označenie výrobcu:

Schiedel SIRIUS
3. Zamýšľané použitie alebo použitia stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou
podľa predpokladu výrobcu:

Krbové kachle na drevo sú určené na prikurovanie a vykurovanie obytných a spoločenských miestností. Výrobok je určený pre prerušovanú prevádzku.
4. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11 odst. 5:
Vyrobené pre:

Schiedel, s.r.o.
Horoušanská 286, CZ-250 81 Nehvizdy
5. Prípadné meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého plná moc sa vzťahuje na úlohy uvedené v čl. 12
ods. 2:

N/A
6. Systém alebo systémy posudzované a overované stálosti vlastností stavebných výrobkov, ako je uvedené v prílohe V:

Systém 3
7. Oznámený subjekt:

Strojárenský skúšobný ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, oznámený subjekt 1015 a vydal
protokol (určenie typu výrobku na základe skúšky typu)

č . 30-12307-T zo dňa 1.4.2014
8. Európske technické posúdenie: Nie je použité

9. Vlastnosti uvedené v prehlásení:

Základná charakteristika podľa
EN 13 240

Hodnota

Menovitý výkon

5,5 kW

Spotreba paliva

1,27 kg/h

Priemer dymovodu

150 mm

Prevádzkový ťah

12 Pa

Min. vzdialenosť od horľavých predmetov

100 / 100 / 800 mm zadný/bočný/čelný

Emisia spalín

CO (0,0895%)

Riziko vypadnutia horiaceho paliva

Vyhovuje

Povrchová teplota

Vyhovuje

Elektrická bezpečnosť

Vyhovuje

Čistiteľnosť

Vyhovuje

Teplota spalín

247 °C

Mechanická odolnosť

NPD

Energetická účinnosť

80%

Harmonizovaná
technická norma

EN 13 240

10. Vlastnosť výrobku uvedená v bode 1 a 2 je v zhode s vlastnosťami uvedenými v bode 9.
Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Distribútor pre Slovenskú republiku:
Schiedel Slovensko s.r.o., Zamarovská 177, 911 05 Zamarovce, 032 /746 00 11, mail@schiedel.sk,
www.schiedel.sk
Podpis za výrobcu a v mene výrobcu, distribútor pre Slovenskú republiku:

Zamarovce, dňa 08.08.2018

Pavol Ševčík
Konateľ spoločnosti
Schiedel Slovensko s.r.o.

