
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) 
bekezdésében előírtaknak megfelelően:/ Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the 
manufacturer as required under Article 11(5):
HEIZER GAS Srl.
Via Forlanini, 72
20024 Garbagnate Milanese (MI) - Italy

3. A terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki 
előírással összhangban:/ Intended use or uses of the product, in accordance with the applicable harmonized 
technical specification, as foreseen by the manufacturer:
Felületkezelt tárolók egy hőcserélővel  használati melegvíz előállítására és tárolására szigeteléssel, álló változatban/Treated tank 
with one coil for DHW storing and production vessels with insulation, floor standing

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 
305/2011 Rendelet 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:/ Type, batch or serial number or any other element allowing 
identification of the construction product as required under Article 11(4) of the Regulation 305/2011:
HEIZER BSF széria (serie BSF)

5. Meghatalmazott képviselő/ Authorised representative: 
HEIZER HUNGARY Kft.
Telephely/branch: HU-2151 Fót, Keleti M. u. 12 - MASPED
Tel/Fax +3627565818 info@heizer hu

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT/
DECLARATION OF PERFORMANCE
Sz./ Nr. 0021/2018

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:/ Unique identification code of the product type: 
Nyomástartó edények  használati melegvízhez/ Pressure vessels for DHW

Megnevezés Műszaki paraméter Harmonizált szabvány

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti 
rendszer vagy rendszerek:/ System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction 
product as set out in the Regulation, AnnexV:  Rendszer: 1+ / system: 1+

Tel/Fax. +3627565818, info@heizer.hu

Ottó Krisztián /Krisztian Otto/

Igazolom, hogy a jelen dokumentum tartalma, a gyártó által kiállított eredeti teljesítmény nyilatkozat tartalmával 
összhangban van./ I do certify that content of this document is in conformity with content of the original declaration of 
performance issued by the producer.

Fót, 2018. febr. 28. / Fot, 28 Febr 2017

Űrtartalom 100-10.000 liter

2014/68/EU-PED Art.4 par.3

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek./ 
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. 
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős./ This declaration of 
performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Max. üzemi nyomás 6 bar; 200 litertől: 10bar

Üzemi hőmérséklet Min: 10 o C, Max: 95 o C

7. Harmonizált szabvány:/ Harmonized standard: 
97/23/CE direktíva-Art.3.3.; 2014/68/EU-PED Art.4 par.3, DIN EN 55014-1: 2002-09, DIN EN 55014-2: 2002-08, DIN EN 61000-3-
2: 2001-12, DIN EN 61000-3-3: 2002-05, CERTIFICATE B-39-00686-13

8. A műszaki értékelést végző szerv neve/ Notified body:
EMV TESTHAUS, KEMA

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:/ Declared performance:

Ottó Krisztián /Krisztian Otto/
ügyvezető/ manager


