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TEcHNlcKý sxÚŠoaľÝ Úsrlv eleŠŤĺľY,
s.p.
Gertifikačný orgán certifikujúci výrobky
Krajinská cesta 2929/9
92ĺ 01 Piešťany, Slovenská republika

CERTIFIKAT
CERTIFICATE
č. / No. 0018/í 0412018
YýrobcďManufacturer:

Swiss Aqua Technologies SK s,r.o.
Šebastová 2
080 06 Prešov

YýroboVProduct:

lónový- polarizačný systém lPS
The ionic polarization sysŕem ĺPS

TyplType:

IPS Kalyxx BlueLine (G1l2; G3/4; Gí;G5/4)
IPS Kalyxx RedLine (Gll2l
lPS KaIyxx GreenLine (Gí)

Týmto certĺfikátom sa potvrdzuje zhoda vlastnostÍ uvedeného typu výrobku s technickými
poŽiadavkami uvedenými v:
This ceľtificate confirms the compliance of the product type characŕensŕlbs with the technical
requirements given in:
o

Tlakové straty: Technĺcké podmienky pre inštaláciu výrobku ,,lÓnový polarizačný systém, typu lPS Kalyxx
Pressure /osses; Technical conditions for the installation of the "ionic polarization sysŕem ,ŕype lPS Kalyxx

o

Tlaková odolnosť a pevnosť - sTN EN 12266-1:2012
Pressure resisŕance and strength- EN 12266-1:2012

o

Zdravotná nezávadnosť - Vyhláška MZ SR č,.55012007 zb'

Health safety - Ordinance of Health Ministry SR no. 550/2007 Coll

Certifikát je vydaný na základe skúšokvzorky typu výrobku. Výsledky sú uvedené v Správe
o posúdenĺzhody č. 1 805001 25 zo dňa 14' 05.2018
The certificaŕe has been issued on the baslb oŕ ŕŕle ŕesťs of the product type sample. The results are
recorded in the Conformlý assessment report No. 180500125 dated 14. 05' 2018.
Dátum vydania / lssue date: 14' 05. 2018
Platnosť do / Expiry

Vydanie / lssue:
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date:

13' 05' 2021
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o PRoMPt, tlačialeň cenín, a.s., Bratislava

lng. Dušan Hanko
vedÚci certĺfikačnéhoorgánu
certifikujúceho výrobky
Head of Product CeľÍification Body

Tento certifikát je vydaný za nasledujúcich podmienok:

1.
2.
3.
4.
5.

Certifikát sa vzťahuje na typ rĺýrobku a jeho varianty uvedené vo vyššie uvedenej správe o posúdenĺzhody'
Tento certifikát sa nevzťahuje na výrobný proces/vnútropodnikovú kontrolu.
Certifikát neznamená, Že certiÍikačný orgán vykonáva dozor alebo kontrolu výroby.
Výrobca musízabezpečiťzhodu následne vyrábaných výľobkov s certiÍikovaným typom.
Zmeny, ktoré majú vplyv na zhodu s certifikačnými poŽiadavkami, mÔŽu podmieniť dälšiuplatnosť certifikátu
dôkazom o dodÉiavanĺpodmienok, za ktorých bol certifikát udelený, alebo dodatočným hodnotenĺm.

This certificaŕe ís issued under the following conditions:

1'
2'
3'
4.
5'

The ceftificate applies to the product type and its variations specified in the above mentioned Conformiý
Ássessmenŕ repoŕ'
The pľoduction process/factory production control is not covered by this ceftificate.
The ceľtifrcate does not imply that the ceĺtiftcation body has peďormed any surueillance or control of the
ptoduction process.
The manufacturer shall ensure the conformiý of subsequent production items with the ceftified ýpe.
Changes that may affect the conformiý with the ceľtification requilements may make the continuation of the
ceftificate validity dependent on the evidence as for the observance of requirements under which the
ceĺtificate has been awarded, or on an additional evaluation.

