
             TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek  
forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapítása alapján 

 

 
 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 

Betatherm radiátor 

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) 

bekezdésében előírtaknak megfelelően: 

A csomagoláson és megfelelőségi nyilatkozaton feltüntetett azonosító, valamint a végellenőrzés dátuma. 

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki 

előírással összhangban: 

Központi fűtési rendszerben vagy elektromos fűtőpatronnal üzemeltetett acél radiátor. 

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) 

bekezdésében előírtaknak megfelelően: 

Betatherm Kft. cím: 3527 Miskolc, Sajószigeti út 2. 

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: 

Betatherm Kft. cím: 3527 Miskolc, Sajószigeti út 2. 

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők 

szerinti rendszer vagy rendszerek: 

3. rendszer 

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: 

WSP.lab. Stuttgart 1428-CPD-0023 
Heizung Lüftung Klimatechnik – Stuttgart B06 111.1870; B06 101.1871;B06 201.1872; B06 111.1873; B06 211.1874;  

B06 221.1875; B06 101.1876; B06 201.1877; B06 611.1882; B06 611.1883; B06 611.1878; B06 621.1879 
ÉMI 

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: 

nem értelmezhető 

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény 

Alapvető tulajdonság Teljesítmény Harmonizált műszaki előírások 

Tűzveszélyességi osztály A1 * MSZ-EN 13501-1 

Nyomásállóság min. 4 bar 

EN 442/1 

Anyagminőség DC01 

Falvastagság min. 1,11 mm 

Méretek Típus függvénye - részletesen elérhető a 
gyártó által kiadott műszaki adatlapokon. Teljesítmény (W 75/65/20°C) 

Megengedett legnagyobb üzemi hőmérséklet 110 °C 
* Az építőanyag termékek EuroClass osztályozása alapján. 

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti 
teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében 
és részéről aláíró személyek: 
 
 

  
     Bányai Gábor            Móricz Máté   
Kereskedelmi igazgató              Minőségirányítási vezető 

 
 
Kelt: Miskolc, 2013.07.01. 


