
Vyhlásenie o vlastnostiach podľa Nariadenia (EÚ) 305/2011
č. 418-v1-sk

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Spotrebič na pevné palivá s dodávkou teplej vody EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Typ, séria alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov:
Krbové kachle na pevné palivá (prípustné palivá pozrite v tabuľke nižšie) typové označenie ISLAND 7 II Aqua určené na prerušovanú prevádzku. Zatriedenie výrobku 1a. podľa
tabuľky 1 EN 13240/A2.

Základné technické údaje výrobku:

Typ výrobku
Rozmery [mm] Menovitý

výkon
(kW)

Spotreba prípustného paliva pri
menovitom výkone (kg/hod) Priemer

dymovodu
(mm)

Minimálny
ťah komína

(Pa)výška šírka hĺbka drevo drevené
brikety

hnedouhoľné
brikety

ISLAND 7 II Aqua 1166 605 557 10.0 3 3 2,2 Ø 150 12
Ďalšie údaje sú uvedené v technickom liste výrobku, katalógu výrobcu a všeobecnom návode na obsluhu, montáž a údržbu..

3. Plánované použitie alebo plánované použitia stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou
špecifikáciou:
Krbové kachle typové označenie ISLAND 7 II Aqua sú určené na prikurovanie a vykurovanie obytných a spoločenských miestností. Výrobok je určený na prerušovanú prevádzku.
Zatriedenie výrobku 1a. podľa tabuľky 1 EN 13240/A2.

4. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu:
názov firmy: ABX, spol. s .r.o.
sídlo firmy: Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika
IČO: 44568703
telefón: +420 412 333 614
fax: +420 412 333 521
e-mail: info@abx.cz

5. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov:
3 (príloha V, bod 1.4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 zo dňa 9.3. 2011)

6. Na výrobky sa vzťahuje harmonizovaná norma:
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007, posúdenie podľa systému 3, vykonal Strojírenský zkušební ústav. s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, oznámený subjekt 1015 a vydal
protokol o počiatočnej skúške typu č. 30-12635 zo dňa 20.2. 2015.

7. Deklarované vlastnosti uvedené vo vyhlásení platia pre všetky výrobky uvedené v bode 2:
Harmonizovaná technická špecifikácia EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Základná charakteristika Vlastnosti

Požiarna bezpečnosť

Minimálna odstupová vzdialenosť od horľavých materiálov skupiny C1 (mm)

Z boku 200

Zozadu 200

Spredu 800

drevo drevené brikety hnedouhoľné brikety

Emisie spalín CO (mg/Nm3) 1240 1240 1245

Maximálny pracovný tlak (bar) 3

Teplota spalín (°C) 225 225 196

Tepelný výkon

Menovitý výkon (kW) 10.0

Výkon vykurovania priestoru (kW) 5.0

Výkon ohrevu vody (kW) 5.0

Energetická účinnosť (%) 83 83 86

8. Vlastnosti výrobku (produktu) uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v bode 7.

Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané za výrobcu a jeho menom:

Ing. Roman Oujezký, konateľ

Varnsdorf 01.8. 2016


