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R-73-(c-83 l 201 4)

A27512013. (Vl1,16.) Kormány Rendelet alapján ez a tanúsítvány a

Szerelvények és szelepfelsőrészek

:

csap-felsőrészek, csempeszelepek, forrasztható csempeszelepek, mini sarokszelepek, mosógép töltó szelep,
tömlővéges és sugárvezetós kifolyószelepek, automatalégtelenítő szelepek, víz főcsap, nyomógombos szelepek
mosdóhoz, bojler szelep

összekötőel em ek és c sav a rzato k :
csaphosszabbítók, összekötó hollandi csavazatok (egyenes), feszmérő-csatlakozók, manométer csatlakozók,
hőméró csatlakozók, golyóscsap toldatok, hollandi anyák, karmantyúk, forraszvégek, közcsavarok, szűkítók (KB,
KK és BB), rejtett szűkítók, szívó hollandik, tömlóvégek, tömlő csatlakozók, tömlő összekötők, támasztó perselyek,
vízóra bekötők, végdugók, végelzáró anyák, könyök idomok (BB, KB, KK), ,,T"elágazó idomok,
F o rraszth atő c sőkötő-e

lem ek :

falikorongok, szerelt falikorongok, menetes könyök idomok, félhollandik, belső és külső menetes forrasztható
idomok és hollandik,

építésitermékekre vonatkozik, melyek felhasználási területük szerint emberifogyasztásra szánt
vízzel érintkeznek és amelyet a

Velekey Szerelvénygyártó Kft .
9700 Szombathely, Vépi út 18.
gyártó a

Velekey Szerelvénygyártó Kft .
9700 Szombathely, Vépi út í8.
üzemében gyártott.
Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az A-11212014 számú, 2015.02.01. dátumú Nemzeti Műszaki
Ertékelésszerint meghatározott teljesítmények és a teljesítmény állandósá9 értékelésére
és
ellenőzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó
(1+) rendszer szerint
a termék teljesíti - a higiéniai alapvető jellemzőre vonatkozóan a legutóbb a 430/2013.
(X|.15.) Korm. rendelettel módosított 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásait - a fent

meghatározott összes követelményt.

,Ez a tanúsítvány, amely először 2015,03.26-án került kiadásra - a vonatkozó Nemzeti Műszaki
Ertékelésbenmeghatározott - a termék teljesítményének az értékeléséhezalkalmazott - vizsgálati
módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak
gyártási körülményeinek változatlansága esetén - visszavonásig érvényes,
Budapest, 2015.03.26.
P.H.
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