
Deklaracja zgodności zespołu urządzeń 
Declaration of conformity of an assembly

Projektowanie, wytwarzanie, kontrola urządzeń ciśnieniowych 
Design – Manufacturing – Product Verification

Stosowana procedura oceny zgodności zgodna z dyrektywą dla urządzeń ciśnieniowych  
97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 maja 1997 roku
Operative Conformity Assessment according to Pressure Equipment Directive 
97/23/EC of the European Parliament and the Council of 29 May 1997

Ciśnieniowe naczynia wzbiorcze:  
’refix D’, ’DD’, ’DT5’, ’DT5 (OEM)’, ’DE’, ’DE junior’, ’HW’ 

znajdują uniwersalne zastosowanie w instalacjach wody pitnej i użytkowej

Diaphragm Pressure Expansion vessels: 
’refix D’, ’DD’, ’DT5’, ’DT5 (OEM)’, ’DE’, ’DE junior’, ’HW’ 

for operation in potable and non-potable water systems

Dane zbiornika, numer seryjny, typ i dane o ograniczeniach eksploat. 
Data about vessel, serial no., type and working limits

zgodnie z tabliczką identyfikacyjną 
according to the name plate

Medium robocze 
Operating medium

Woda / gaz obojętny zgodnie z tabliczką identyfikacyjną 
Water / Inertgas according to the name plate

Normy, regulacje 

Standards 

Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych, prEN 
13831:2000, zgodnie z tabliczką identyfikacyjną
Pressure Equipment Directive, prEN 13831:2000 
according to the name plate

Urządzenie ciśnieniowe 
 

Pressure equipment

Zespół urządzeń według 97/23/WE art. 3 ust. 2.2 
składający się z: zbiornik, membrana, zawór i mano-
metr (o ile są)
assembly acc. to Directive 97/23/EC article 3 para-
graph 2.2 consisting of: vessel, diaphragm, valve and 
manometer (as available)

Grupa płynów 
Fluid group 2

Procedura oceny zgodności zgodnie z modułem  
Conformity assessment acc. to module B + D ’refix D, DD, DT5, DT5 (OEM), 

DE, DE junior, HW’
Oznaczenie zgodnie z dyrektywą 97/23/WE 
Label acc. to Directive 97/23/EC CE 0045

Numer certyfikatu kontroli wzorca konstrukcyjnego WE 
Certificate No. of EC Type Approval

zob. załącznik 2 
see annex 2

Numer certyfikatu Systemu Zapewnienia Jakości (moduł D) 
Certificate No. of certification of QS-System (module D) 07 202 1403 Z 0836/9/D0045

Jednostka notyfikowana oceny systemu jakości  
Notified Body for certification of QS-System

TÜV Nord Systems GmbH + Co. KG 
Große Bahnstraße 31, 22525 Hamburg

Numer rejestracyjny jednostki notyfikowanej 
Registration No. of the Notified Body 0045

Producent: 
Manufacturer: 

                     Reflex Winkelmann GmbH        
                     Gersteinstraße 19 
                     59227 Ahlen/Westf. 
                     Telefon: +49 23 82 / 70 69 - 0 
                     Telefax: +49 23 82 / 70 69 - 588 
                     Email: info@reflex.de

Producent poświadcza niniejszym, że dany zespół 
urządzeń odpowiada wymogom dyrektywy 97/23 WE.
The manufacturer herewith certifies this assembly is in 
conformity with directive 97/23/EC.

 
Manfred Nussbaumer         Volker Mauel
Członkowie Zarządu / Members of the Management


