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Teljesítmény nyilatkozat 
 
 

1. A termék megnevezése: 
 
MELSCHER menetes sárgaréz kötőelmek, csőcsatlakozók, ¼” – 3/8” – ½” – ¾” – 
1’ - 5/4” – 6/4” – 2” méretben 

 
2.  Típus-, tétel-, vagy sorozatszám, amely lehetővé teszi az építési termék 

beazonosítását: 
 
A terméken, illetve a csomagoláson feltüntetett cikkszám és/vagy céglogó 
 

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az 
alkalmazott harmonizált műszaki előírással összhangban: 
 
Lakó-, közösségi-, és egyéb rendeltetésű épületekben víz illetve fűtési rendszerek 
komponenseként  

 
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint 

értesítési címe: 
 

- Taizhou Melscher Plumbing Co., Ltd. 
Yanye Village In Quinggang Town of Yuhuan Country 
M&E Industrial Zone 
Zhejiang Provie, 317606 - China 

   
5. Adott esetben annak  a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek 

a megbízási körébe a 12. cikk 2. bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: 
 

Magyarországi forgalmazó: Melscher Hungary Kft. 
1215 Budapest, Ady Endre út 63. 
Telefon: +36 1 278 2210 
email: info@melscher.hu 
Web: www.melscher.hu 

 
6. Az építési termék  teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, 

az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 
 

1 rendszer alapján 
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7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói 

nyilatkozat esetén (a bejelentett szerv neve és szükség esetén azonosító száma): 
 

Ente Certificazione Macchine Srl 
Via Mincio, 386/a – 41056 Savignano s./P. (MO) – ITALY 
+39 059 763736; info@entecerma.it 
Eng.sz.: No. EC.1282.0D130520.TMP0972 

 
8. Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyre európai műszaki 

értékelést adtak ki: 
 

- 
 

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: 
 

Maximális üzemi nyomás:  25 bar 
Maximális üzemi hőmérséklet: 90 C 
Szabvány(ok):    EN 1254-3:1998 és EN 1254-2:1998 

 
10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 9. pontban 

feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért 
kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felelős. 
 
A gyártó meghatalmazott képviselője: 

 
 
 
 

Melscher Hungary Kft. 
 
 
 
 
Budapest, 2013.10.01. 


