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TELJEsÍTMÉNYNYILATKOZAT _ Declarat ion of Performance
305/20l l EK rende|et sz€rint Refences Resulation EU No' 30520l l

Azonosító,^.lo. MT/DoP/13.13/100 l
l. A terméktípus egyedi azonosító kódjal

Unique identification code of the product-type:

Termék neve / Product name: Star acéllemez lapradiátor

2. Típus.' tétel- Yagy sorozatszám vagy egyéb i|yen elem, amely |ehetővé teszi az építési termék
azonosítását a r1. cikk (4) bekezdésében e|őírtaknak megfe|e|ően:
Type' batch or seria| number or any oth€r el €ment al|owing identification ofth€ construction
product as required pursuant to Article 11(4):

Tételszám: lásd a termék csomagolásÍín
Batch number: see packaging of the pÍoduct

3. Az építési terméknek a gyártó á|tal meghatározott rendeltetése vagy rende|tetései az
aIkalmazandó harmonizált műszaki e|őírássa| összhangban:
Intended use or uses of the consÚruction product, in accordance with the applicable harmonised
technical speciÍication' as foreseen by the manufacturer:

Távoli (kazán vagy hasonló) hófonás által előállított legfeljebb 1l0"C hőmérsékletri meleg
vizze\ üzeme|ő központi fútési rendszerek hősugárzó elemei.
Heat emitte$ lbr central heating systems to be supplied with hot water below 1 1OoC from a
remote heat source (boiler or similar).

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve' illetve bejegyzett védjegye, va|amint értesítési címe
a l l. cikk (5) bekezdésében e|őírtaknak megfelelöen:
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer
as required pursuant to Artícle ll(5):

Mesatherm Kft
H-2030 Erd' Bajcsy-Zsilinszky út 135.
HUNGARY

5' Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és éÉesítési címe, akinek a megbízása
körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
Where applicable, name and contact address ofthe authorised representative whose mandate
covers tbe tasks speciÍied ín Article 12(2):

Nincs
Not applicable

ó. Az építési termékek te|jesítménye áltandóságának értékelésére és ellenőrzésére s zo|gá|ő, azY.
me|lék|etben szerep|ők szerinti rendszer vagy rendszerek:
system or systems of assessment and veriÍicatíon of constancy of performance ofthe construction
product as set out in Annex V:

3. rendszer
System 3

Intgrnot I urir.luJ.megoth@m.hu
€.moi|: info@megothgrm.hU
adószóín: l 9098934.2. l 3

Megotherm: ar ór óg értéh optlínurno
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7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyi|atkozat
esetén:
In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a
harmonised standard:

Institut fiir GebáudeEnergetik, Universítát Stuttgart
. ,{ . . ,(Epiiletenergetikai Intézet, stuttgarti Egyetem)
Pfaffenwaldring 35
70569 Stuttgart, Deutschland

Azonosító / Identification number: 0626

A termék felmérését és értékelését a 3. rendszer szerint, a termék típusnak meghatfuozása
mellett, típustesáelésse1 végezte, és a vonatkozó tesztjelentéseket kiállította.
Performed the assessment and evaluation ofthe product under system 3 by determination of
the product-type on the basis oftype testing and issued the corresponding test reports.

otyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén' amelyekre európai műszaki
értékelést adtak ki:
In cas€ of the declaration of perforrnance concerníng a construction product for which a
European Technical Assessment has been issued:

Nincs
Not applicable

A nyilatkozat szerinti te|jesítmény
Declared perforrnance:

Maximális üzemi nyomiís:
Maximum opeÍating pressure :

1000 kPa (10 bar) EN 442-1

lntorngt: t!Uul'megoth@Ím'hu
€.moill iÓfo@mo9qthoím'hu
Rdószóm: l9098034.'.]3Dtfr

9.

Compact

T

H

(nm)

L

(mm)

Hő|eadás / Heat
output dT.50

(wm)
n KM

11 300 1000 506 t,2894 3,2621

22 300 1000 947 1,3090 s,6546

.).) 300 1000 t346 l,303 I 8,2246

1t 500 1000 780 t,z94I 4,9369

22 s00 1000 1444 |,3201 8,255 8

33 500 1000 2037 1,3187 11 ,7101

Mogothorínl ol ór ós rárté|t oÍ}tlmu'nÖ
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10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék telj€sítménye megfelel a 9. pontban fe|tüntetett,
nyiIatkozat szerinti teljesitménynek
The performance ofthe product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared
performance in point 9.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáértkizétró|ag a 4. pontban meghaÍározotlgyártó a felelős.
This declaration ofperformance is issued under the sole responsibility of the manufacturer
identified in point 4.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:
Signed for and on behalfofthe manufacturer by:

(a kiállítás helye és dátuma/place and date of issue)

(aláírás/signature)
(név és beosztás/ name and function)

lntornet: ujwur.megoth@rm.hu
€.moi|: info@megothoÍm'hU
Rdószóm: l9098934.2.l3

MT/DoP/13-13/1001

pJf

Erd' 2013, július 24.
MEGAÍHERu Ke'€skede|ml KFT.

2030 ÉÍd, Bajcsrzs U' .t35'

P.H.Z

\,,--' 'n (-

Hódi László
Ügyvezetó/\4anaging director

Compact

T

H

(nm)

L

(mm)

Hőleadás / Heat
output dT^50

(Wirn)
n Krr

11 600 1000 906 I.Z96s s.6809

22 600 1000 t o t z t .3257 o ?{ t t

J J 600 1000 236r |.3265 13.1647

1 t 900 1000 1250 1.3 1 36 7.3307

22 900 1000 2290 1 ,3401 t2.10'13

J J 900 1000 3217 t,3445 17,0299

Mogotherín! at ór és érték optlÍnumr
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