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Tipus-, t6tel- vagy sorozatsz6m vagy egy6b ilyen elem, amely lehet6v6 teszi az 6pit6si
term6k azonositdsAt a 11. cikk (4) bekezdes6ben elolrtaknak megfelel6en:
A gy6rto 6ltal adott azonoslt6: 210125 -2201414 cikksz.

3.

Az epit6si term6knek a gy6rt6 dltal meghat6rozott rendeltet6se vagy rendeltet6sei az
al kal m aza nd 6 ha rm on iz6lt muszaki el6 i rdssa | 6sszh a n g ba n
:

Tervezett felhaszn6l6si terUlete: az EN 1856-1:2009 szabv6ny kdvetelm6nyei szerint
6g6sterm6k-elvezet6 rendszerekbe 6sszell6ztet6 k0rt6kbe 6pitve, kitorkollds-m6dosit6
v6gelemk6nt alkalmazhat6.

4.'

A gy6rto neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett v6djegye, valamint
6rtesit6si c[me a 1 1. cikk (5) bekezd6s6ben el5irtaknak megfelel6en:

Gy6rto:

Grox Hung6ria Kft.
H-9653 R6pcelak, Pet6fi S. u.84.
Gydrtohely:

Grox Hung6ria Kft.
H-9653 R6pcelak, Pet6fi S. u. 84.

5.

Az 6pit6si term6kek teljesltm6nye 6lland6s6g6nak 6rt6kel6s6re 6s

ellen6rz6s6re

szolg6l6, az V. mell6kletben szerepl6k szerinti rendszer vagy rendszerek:

4 rendszer

6.

Harmoniz6lt szabv6nyok dltal szab6lyozott epit6si term6kekre vonatkoz6 gy6rt6i
nyilatkozat eset6n:

EN 1856-1:2009
Eg6sterm6k-etvezet6 berendez6sek. F6m 6g6sterm6k-elvezet6 berendez6sek
kcivetelm6nyei. 1. r6sz: Rendszer jellegfi 696sterm6k-elvezet6 berendez6sek
6pit6elemei

7.
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A nyilatkozat szerinti teljesitm6ny:

Alapvet6 tulaidons6gok
Araml6si ellen6ll6s
Aerodinamikai viselked6s

Teljesitm6nY

Harmoniz6lt mfiszaki
el6ir6s

(=-0,09 (DN150)
G0.14 (DN200)
1. es 2. 6bra
tartalmazza a
teljesitm6ny
ertekeket.

EN 1856-1 :2009

GROX huzatszab6fyz6 150 mm
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GROX huzatszab6lYz6 200 mm
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g. pa 1. es 2. pontban meghat6rozott

s0

2.6bra

term6k teljesitm6nye megfelel

a 7. pontban

feltUntetett, nyilatkozat szerinti teljesitm6nynek'
E teljesitmenynyilatkozat kiad6s66rt kiz616lag a 4. pontban meghatdrozott gy6rt6 a felel6s.

A gydrto nev6ben 6s r6sz6r6l alliro szem6ly:

R6pcelak, 2017. 12. 14.

Kieg6szft6 inform6ci6k: -

Kov6sznay D6ra

