
 

 
 

 

Eliberată potrivit Legii nr. 22/1997, privind cerințele tehnice legate de produse și modificarea și 

completarea unor legi, modificată prin Legea nr. 71/2000, Legea nr. 205/2002 și prin Ordonanța 

Guvernului nr. 163/2002 modificată la rândul ei prin Ordonanța Guvernului nr. 312/2005, prin care 

se stabilesc cerințele tehnice pentru produsele de construcție selectate.  

 

Producătorul declară și confirmă pe propria sa răspundere că, pentru produsele menționate, a 

fost efectuată examinarea conformității caracteristicilor cu cerințele reglementărilor tehnice. 

 

Producător: Alca plast, s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praga 1, 

nr. de identificare: 25655809 

 

Produsul/produsele: Capcane pentru picurare condens 

 

AKS1 - Pâlnie cu bile cu sistem pentru preluare condens 

AKS1Z - Pâlnie cu bile cu sistem pentru preluare condens 

AKS5 - Pâlnie cu bile pentru preluare condens cu sistem de fixare a tuburilor DN32 

 

Examinarea conformității a fost efectuată potrivit art. 5, secțiune 2, al Ordonanței Guvernului nr. 

163/2002 modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 312/2005. 

 

Datele de identificare ale documentelor privind probele și examinarea conformității: 

 

1. Raportul de testare nr. 412207428, din 03. 06. 2014, emis de către ITC, ca clasa T. 

Bati 229 764 21 Zlín 

Trimiterea la normele stabilite, reglementările tehnice sau certificatele tehnice de construcție 

utilizate în cursul examinării conformității: 

 

EN 274-2, art. 3, art. 5.1, art. 6.2, EN 274-1, art. 4.4.2 

 

Producătorul confirmă pe propria sa răspundere că, caracteristicile produsului/produselor 

specificat/specificate în prezenta declarație îndeplinesc cerințele de bază ale Ordonanței 

Guvernului nr. 163/2002 modificată prin ordonanța Guvernului nr. 312/2005 și cerințele 

reglementărilor tehnice menționate și că, în condițiile unei utilizări obișnuite stabilite de către 

producător, produsul este sigur, fiind adoptate măsurile prin care se asigură conformitatea 

tuturor produselor lansate pe piață cu documentația tehnică și cu cerințele de bază. 

 

 

Břeclav, în data de 8. 12. 2017 

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 

 
FORMULAR NR. F-078-U, R. 1 

PS/09/2014 REVIZUIRE: 2 

Ing. Soňa Hřebačková 
Împuternicit pentru calitate 


