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San Maurizio d'Opaglio, 20/07/2016 

Vyhlásenie o zhode 

(podľa  Prílohy IV Smernice 2014/68/UE) 

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: 2008, 

VYHLASUJE, že 

guľové ventily 
R910, R911, R914, R914L, R918 

sú navrhnuté a vyrobené podľa platných predpisov, 
z materiálov vhodných pre rozvody vody, plynu a tekutých uhľovodíkov. 

Všetky typy zodpovedajú Európskej smernici 2014/68/UE (predtým 97/23/CE - PED) , prijatej Leg. 
nariadením č.26 z 15/02/2016 (a jeho dodatkami a novelami) , publikovaného v prílohe

Úradného listu č. 53 z 04/03/2016. 

Okrem toho sa vyhlasuje: 

• že postup posudzovania zhody je Modul A;
• že podľa posudzovacej tabuľky 6 prílohy II spomínanej Smernice, na použitie s nebezpečnými 

plynovými látkam,  ventily rozmeru 1 ¼" a väčšie, majú certifikát CE. Ventily z rovnakej 
produktovej rodiny, ale  menších rozmerov aj napriek tomu, že zodpovedajú norme, nemajú 
označenie CE, podľa článku 4.3.

Podmienky zapojenia spomínaných ventilov sú:

Max. prevádzkový tlak pri použití s vodou a nie nebezpečnými plynovými látkami pri teplote (20°C): 
• 4,2 MPa (42 bar) od ¼" do ¾"
• 3,5 MPa (35 bar) od 1"  do 2"
• 2,8 MPa (28 bar) od 2 ½" do 4"

Max. prevádzkový tlak (MOP) pri použití s plynom pri teplote (20°C): 
• 0,5 MPa (5 bar)

Max. prevádzkový tlak pri použití s tekutým uhľovodíkom pri teplote (20°C): 
• 1,2 MPa (12 bar)
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