excellence in hot water

Oświadczenie
w sprawie wymogów prawnych w zakresie oznaczania wymienników ciepła
Szanowni Klienci!
Uprzejmie informujemy, że wszystkie wymienniki ciepła dla ciepłej wody (bez wężownic)
oferowane przez naszą firmę posiadają maksymalną dopuszczalną temperaturę wody grzewczej
poniżej 1000 C. W konsekwencji nie są one urządzeniami, o których mowa w § 9 ust. 1
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań
dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych ( Dz.U. Nr 263, poz. 2200), w
związku z czym nie muszą spełniać wymagań zasadniczych określonych w rozdziale 3 tegoż
rozporządzenia.
Jednocześnie, na podstawie
§ 11 w/w rozporządzenia, nasze wymienniki powinny być
zaprojektowane i wytwarzane zgodnie z uznaną praktyką inżynierską (ust. 1), powinny być
dołączone do nich instrukcje użytkowania, a także umieszczone na nich oznaczenia umożliwiające
identyfikację producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela (ust. 2), jednakże na tego typu
urządzeniach nie umieszcza się oznakowania CE (ust. 3).
Reasumując, nie istnieje obowiązek prawny oznakowania znakiem CE w/w urządzeń, ani wymóg
posiadania i dołączania do nich dokumentów innych niż instrukcje użytkowania.
Nie istnieje więc, obowiązek prawny posiadania i dołączania ,,Deklaracji zgodności”
dla wymienników ciepła naszej produkcji.
Powyższe stanowisko podzielił również Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie (ul.
Szczęśliwicka 34) – pismem z dnia 2 listopada 2005 r. (znak DT:TC-02402-47/05/WG). Opinia
UDT została wprawdzie wyrażona pod rządem wcześniejszego rozporządzenia w tym samym
przedmiocie, które jednakże w omawianym zakresie posiadało identyczne regulacje, jak obecnie
obowiązujące (cytowane powyżej) rozporządzenie.
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