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societa soggeua a direzione e coordinamento della Alberto Giacomini Holding s.a.s. di Alberte Giacomini 

San Maurizio d'Opaglio, 15/03/2019 

VYHLÁSENIE O ZHODE VÝROBCOM

(podľa ISO/IEC 17050-1) 

Spoločnosť Giacomini S.p.A., výrobca komponentov pre vykurovanie, chladenie a distrubúciu pitnej vody, so 

sídlom v San Maurizio d'Opaglio (NO), via per Alzo n. 39, ktorej výrobné postupy zodpovedajú norme UNI EN 

ISO 9001:2015, 

VYHLASUJE,

že termostatické hlavice

R460: zabudovaný kvapalinový snímač, R468: zabudovaný kvapalinový snímač,

R468C: zabudovaný kvapalinový snímač, R470: zabudovaný kvapalinový snímač

sú bližšie špecifikované v Certifikáte č. 01-GIA-TRV-F

vydanom SIET S.p.A. pre použitie označenia KEYMARK

(Product Certification, vydanie z 31/01/2016), 

tak ako aj ventily R401D a R402D v rozmeroch DN15 a DN20, 

R401F, R402F, R421F, R422F v rozmeroch DN20, 

R415TG, R435TG v rozmeroch DN15, 

R401TG, R402TG, R421TG, R422TG v rozmeroch DNlO a DN15, 

zmienené v tom istom certifikáte a odskúšané spolu s termostatickými hlavicami.

Spomínaný ceritifikát bol vydaný až po úspešnom absolvovaní potrebných testov

stanovených Európskou normou EN 215, ktorá zaručuje, že:

Tieto produkty sú vyrobené ako ventily s nízkou tepelnou zotrvačnosťou ako to vyžaduje vyhláška 

Ministerstva hospodárstva a financií z 19. februára 2007 „Ustanovenia týkajúce sa odpočtov nákladov a 

vylepšovanie energetickej účinnosti budov v zmysle článku 1, odsek 349, zákona č.296 z 27 decembra 2006. 



GIACOMINI S.p.A. 
Tel. (+39) 0322 923111 
Fax (+39) 0322 96256 
info@giacomini.com 
www.giacomini.com 

Sede legale ed amministrativa: 
Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) ITALIA 
R.E.A. delia CCIAA di Novara n. 194845 
P.IVA 01792290031 -Codice Fiscale 01856080062 
ldentificativo IVA IT 01792290031 
Capitale Sociale: € 50.666.520 i.v. 

Societä soggetta a direzione e coordinamento delia Alberto Giacomini Holding S.a.s. di Alberto Giacomini 

Spoločnosť Giacomini taktiež vyhlasuje, že potrebné testy stanovené normou

EN 215, boli vykonané aj na hlaviciach R462 e R463, 

 a ventiloch R411TG, R412TG, R431TG, R432TG, 

a všetky zodpovedajú spomínanej norme.

Vyhlasuje, že produkty značky Giacomini R401PTG, R402PTG, R403TG, R411PTG, R412PTG, R415PTG, 

R356B, R356B1, R357B, R357B1, R358B, R358B1, R438, R438-1, R440, R440N, R304T, R356M, R356Ml, 

R357M, R357Ml, R358M, R358Ml, R436, R436-1, R437, R437N, 

nie sú zmienené v Certifikáte 

len preto, že ich Norma EN 215 nevzala do úvahy,

na základe žiadosti Európskeho výboru pre normalizáciu CEN,

aby sa nezvyšovali náklady na vydávanie certifikátov k jednotlivým produktom a

ponechala zodpovednosť na výrobcovi, aby jeho produkty boli vyrábané v súlade s platnými normami.

Na základe toho, spoločnosť Giacomini vyhlasuje, že vo vlastných laboratóriach skontrolovala  správanie 

vyššie uvedených termostatických hlavíc nasadených na termostatické ventily

a potvrdzuje , že aj pri týchto čas reakcie zodpovedá platnej norme a preto sa dajú považovať za

produkty s  "nízkou tepelnou zotrvačnosťou". 

Vyhlasuje tiež, že vyššie uvedené produkty boly navrhnuté a vyrobené v súlade s Normou EN 215.

Ing. Marca Rosa Brusin 

Responsabile Tecnico 

Číslo vyhlásenia:dichl_0l_Keymark_14




