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Πιστοποιητικό κατασκευαστή 
σύμφωνα με την παρ. § 6 (1) της ομοσπονδιακής 
διάταξης περί προστασίας από την εκπομπή 

ρυπογόνων ουσιών 
Buchholz i.d.N., 26.10.2010

  
Με το παρόν η MHG Heiztechnik GmbH πιστοποιεί σχετικά με τους παρακάτω αναφερόμενους καυστήρες πετρελαίου: 
 
 Προϊόν Καυστήρας πετρελαίου 
 Εμπορική ονομασία Πιεστικός καυστήρας ελαφρού πετρελαίου 
 Τύπος / Αρ. προτύπου. DE 1.1 VH / CE-0032 BL 2601 
  DE 1.1 H – DE 1.3 H / CE-0032 BL 2601 
 Πρότυπα δοκιμής DIN EN 267 
 Κέντρο δοκιμών TÜV Hannover / Sachsen-Anhalt e.V. 
 Σύστημα διαχείρισης ποιότητας DIN EN ISO 9001 
 Πιστοποίηση Germanischer Lloyd (GLC) 
 
Αυτά τα προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις των αναφερόμενων κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων συμφωνούν με 
τους τύπους που υποβλήθηκαν σε δοκιμή στο ανωτέρω κέντρο δοκιμών. Ωστόσο, αυτή η δήλωση δεν είναι δεσμευτική 
ως προς το ότι δεν αποτελεί εξασφάλιση των ιδιοτήτων. 
 
Εκτός αυτού, οι καυστήρες αυτοί πληρούν κατά DIN EN 297 τις απαιτήσεις NOx της κατηγορίας 3. 
 
Η MHG δηλώνει ότι οι καυστήρες DE 1.1 VH πληρούν τις απαιτήσεις του ομοσπονδιακού κανονισμού 1. BImSchV όπως 
τροποποιήθηκε στις 26/01/2010 και τις απαιτούμενες τιμές NOx σύμφωνα με το προσάρτημα 3 και το DIN EN 267. 
 
Οι άνω αναφερόμενοι καυστήρες πετρελαίου προορίζονται αποκλειστικά για τοποθέτηση σε λέβητες, οι οποίοι επίσης 
πληρούν ανάλογες κατευθυντήριες γραμμές και κανονισμούς. 
 
Ο κατασκευαστής της εγκατάστασης καλείται να διασφαλίσει ότι πληρούνται όλες οι ισχύουσες προδιαγραφές όσον 
αφορά στη συνδυασμένη χρήση καυστήρα και λέβητα. 
 
 
MHG Heiztechnik GmbH 
 

  
M. Niedermayer i.V. R. Gieseler 
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Δήλωση συμμόρφωσης Buchholz i.d.N., 24.04.2009
 
Με το παρόν η MHG Heiztechnik GmbH πιστοποιεί ότι οι παρακάτω αναφερόμενοι καυστήρες πετρελαίου: 
 
 Προϊόν Καυστήρας πετρελαίου 
 Εμπορική ονομασία Πιεστικός καυστήρας ελαφρού πετρελαίου 
 Τύπος DE 1H 
 
κατασκευαστήκαν και ελεγχθήκαν σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα και κανονισμούς:  
 
 Οδηγία χαμηλής τάσης 73/23 ΕΟΚ - 01.1973 
 Οδηγία EMV 89/337 ΕΟΚ - 05.1989 
 Οδηγία για τις μηχανές 98/37/EG - 22.06.1998 
 σχετικά με τους καυστήρες πετρελαίου - Πρότυπο DIN EN 267 
 
MHG Heiztechnik GmbH 

  
M. Niedermayer i.V. R. Gieseler 
 

 
 


