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Prohlášení o shodě č. 01/2020 

Podle §13 zákona č.22/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 

Prohlášení o shodě vydává 

obchodní jméno : VentiAir s.r.o. 

sídlo : Adolfovice 512, 790 01  Bělá pod Pradědem 

IČ : 06935320 

 

jako výrobce výrobku : 

název výrobku : Vzduchotechnické jednotky VentiAir řady TYPE 

typ : P-TYPE, W-TYPE, S-TYPE, P-TYPE K, K-TYPE, K-TYPE R, P-TYPE R, PE-TYPE, REKU-TYPE, 
REKU-TYPE V, V-TYPE, R-TYPE, T-TYPE 

výrobce  : VentiAir s.r.o. 

 Adolfovice 512, 790 01  Bělá pod Pradědem 

Popis a určení funkce výrobku  

Vzduchotechnické jednotky VentiAir řady TYPE jsou určeny pro dopravu a úpravu vzduchu v nízko a vysokotlakých větracích, 
vytápěcích a klimatizačních systémech bez nebezpečí výbuchu, kde přímo nepůsobí účinky povětrnostních vlivů, neurčené 
pro nucený odvod tepla a spalin. Jednotky VentiAir řady TYPE s rekuperací tepla se používají ke zpětnému získávání tepla z 
odpadního vzduchu pro předehřev čerstvého přiváděného vzduchu při větrání obytných a malých občanských prostor bez 
nebezpečí výbuchu a prostředí bez organických rozpouštědel a výbušných plynů. Nasávaný vzduch nesmí obsahovat nečistoty, 
olejové aerosoly a látky s korosivním či abrazivním účinkem. 

Prohlašuji a potvrzuji, že : 

Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, 
kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení 
vlády, která se na něj vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v části B.  

Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v Nařízení vlády  
č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na stavební výrobky. 

Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v Nařízení vlády č.163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 
Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. 

Přezkoušení typu tohoto výrobku ve smyslu části C)  položka 1) tohoto prohlášení o shodě provedla Autorizovaná osoba 
č.227, Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s.r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař, která vydala 
na tento typ výrobku certifikát č.227/C5/2020/0128 ze dne  15.05.2020. 

Uvedený výrobek odpovídá českým technickým normám a platné legislativě uvedené ve stavebním technickém osvědčení 
č. 227-STO-20-0128 ze dne 20.04.2020. 

 

V Adolfovicích dne  16.05.2020     

 
Mariusz Gajek 
    jednatel 
VentiAir s.r.o. 

   


