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Vivaco Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. 
1172 Budapest, Lokátor u. 17. 

tel: (1) 254-0160 ; fax: (1) 254-0166 
www.vivaco.hu ; vivaco@vivaco.hu 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 

Novasfer Novaheat (15000; 15100; 15200) és Novazone DM cond (120A; 120B; 120C) 
fűtőmodulok direkt és/vagy kevert fűtőkörök számára 

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék 
azonosítását: 

A terméken, illetve a csomagoláson feltüntetettek szerint 

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az 
alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: 

Lakó-, közösségi-, és egyéb rendeltetésű épületek fűtési rendszereinek ellátása 

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési 
címe: 

Novasfer S.r.l. 25080 Calvagese della Riviera (Olaszorság, BS), via G. Galilei, 3. tel.: +39 030 
6809011 

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a 
megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: 

Magyarországi forgalmazó: Vivaco Kft. 
1172 Budapest, Lokátor u. 17. tel: +36 1 254 0160, www.vivaco.hu, vivaco@vivaco.hu 

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. 
mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:  
1. rendszer alapján 
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7. Harmonizált szabványok: 
EN 16297-2; EN 16297-3: 2012 Erp Ready; PED-2014/68/UE  

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki 
értékelést adtak ki:  

- 

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: 

Irányelv megnevezése Irányelv száma 

Szivattyúk, örvényszivattyúk, nedvestengelyű 
keringetőszivattyúkkal kapcsolatos előírás. 

EN 16297-2 

Szivattyúk, örvényszivattyúk, nedvestengelyű 
keringetőszivattyúk energiahaékonyságával kapcsolatos 
előírás. 

EN 16297-3: 2012 Erp Ready 

Nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos előírás PED-2014/68/UE 
 

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek teljesítményei megfelelnek a 9. pontban 
feltüntetett, nyilatkozatok szerinti teljesítményeknek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért 
kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó meghatalmazott képviselője: 

 

 

Vanczer Zsuzsanna 
ügyvezető 

 

Budapest, 2018.11.01. 


