otisk razítka:

Ověřená KOPIE

Hargassner GesmbH
Štěpka – pelety – topení
Anton-Hargassner-Straße 1
4952 Weng

Vaše značka/Vaše jednací číslo
Vaše zpráva ze dne

Naše jednací číslo

-/-

BLT 0184/08

Wieselburg dne 31. ledna
Zpracovává/klapka

2008

ing. Bau/66

-

Potvrzení – typová zkouška
Na základě kontroly výkresů potvrzuje BLT Wieselburg, Biomass – Logistics – Technology při
HBLFA Francisco Josephinum, že
kotel na spalování pelet Classic 31 Lambda
vykazuje stejnou konstrukční stavbu, jako námi testované kotle na spalování pelet Classic 25
Lambda (číslo protokolu 058/07) a Classic 35 Lambda (číslo protokolu 059/07).
S odkazem na bod 5.1.3 normy ‚ ÖNORM EN 303-5
5.1.3 Typová zkouška
Při typové zkoušce se zjišťuje, jestli jednotlivé ukazatele kotle jednoho typu nebo jedné
výrobní řady splňují požadavky stanovené danou normou. Při typové zkoušce musí kotel
odpovídat svým provedením a vybavením uvedenému obsahu dodávky.
U kotlů jedné výrobní řady s totožnou konstrukční stavbou, pokud je poměr jmenovitého
tepelného výkonu největšího a nejmenšího kotle menší nebo stejný jako 2:1, stačí provést
zkoušku nejmenšího a největšího z kotlů. Je-li ovšem v rámci jedné výrobní řady tento poměr
větší než 2:1, pak se musí otestovat takové množství mezihodnot, aby tento poměr nebyl
překročen.
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Výrobce kotle musí zajistit, aby všechny kotle včetně kotlů jedné výrobní řady, které nebyly
testovány, jejichž hodnoty byly určeny v závislosti na jmenovitých výkonech interpolací,
vyhovovaly požadavkům normy. Pro zkoušky a jejich průběh platí požadavky EN 304.
může být
kotel na spalování pelet Classic 31 Lambda
označen jako otestovaný.

otisk kulaté pečeti se státním
znakem Rakouska a textem:

Vyšší spolkový učební a
výzkumný ústav
Francisco Josephinum
Zámek Weinzierl
3250 Wieselburg
Vedoucí
výzkumu a inovace:

Za akreditovanou
zkušebnu:

podpis nečitelný

podpis nečitelný

Dipl.-Ing. Dr. Johann Schrottmaier
dvorní rada

Ing. Harald Baumgartner
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