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VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DoP No 997

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: 
Pozri stĺpec I v prílohe pre číslo výrobku 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa 
vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Nevyžaduje sa

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou 
špecifikáciou: 

Osobná hygiena (PH) - závesné a samostatne stojace WC

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa 
článku 11 ods. 5:

WISA BV 
DRIEPOORTENWEG 5 
NL – 6802 CD ARNHEM 

T: +31 (0)26 362 90 20 – WWW.WISA-SANITAIR.COM 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 
12 ods. 2: 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V: 
Systém 4 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: 
Určenie typu výrobku výrobcom na základe skúšky typu a kontroly výroby vo výrobnom závode. 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:
Nevyžaduje sa 

9. Deklarované parametre 

Podstatné vlastnosti Parametre
Harmonizované technické 
špecifikácie

Kapacita vody na splachovanie (CF) Vyhovuje

EN 997; 2013

Bezpečnosť odtokového systému (BP) Vyhovuje
Schopnosť čistenia (CA) Vyhovuje
Stabilita pri zaťažení (LR) Vyhovuje
Odolnosť proti presakovaniu a priepustnosti vody (WL) Vyhovuje
Spoľahlivosť ventilu (VR) Nevyžaduje sa
Životnosť (DA) Vyhovuje

 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa 
vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 
 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

 
Ing. G. Vrieling, QA-Manager
Arnhem, 13-08-2015


