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CE – DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
 
                                Producător           Reprezentantul său autorizat 
        S.C.  VES  S.A.- SIGHIŞOARA  
Codul de referinţă al produsului 
Desen nr. : □ 6340B-00 ;  

 

 
 În conformitate cu Directiva 89 / 106 /CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor 
tehnice şi a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcţii, 
cu Legea nr. 608 / 2001 privind evaluarea conformităţii produselor pentru construcţii şi cu Hotărarea 
Guvernului nr. 622 / 2004 cu modificările şi completările ulterioare privind stabilirea condiţiilor de 
introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată 
atestarea conformităţii produsului (produselor ) şi că acesta  (acestea) poate (pot) fi pus(e) în operă 
conform instrucţiunilor de utilizare conţinute în documentaţia produsului . 
 Conformitatea este demonstrată avand ca referinţă : 
SR EN  13240: 2003 / A2 : 2005 
 Performanţele produsului : 
      Caracteristici    Standardul 

  de încercări 
  Prevederile din standard      Valori declarate 

Distanţa raportată la materia 
lele combustibile adiacente  

SR EN 13240 : 
: 2003 / A2 : 2005 

Temperatura  pereţilor învecinaţi  nu 
trebuie să depăşească temperatura 
ambiantă cu mai mult de 65 ˚ K 

Spate :   400 mm 
Lateral : 600 mm 
Faţă :     1100 mm 

Emisia de CO în gazele de 
ardere  

SR EN 13240 : 
: 2003 / A2 : 2005 

       Maxim 1.0 %           0.221% 

Temperatura gaze de  
ardere  

SR EN 13240 : 
: 2003 / A2 : 2005 

Minim 125 ˚ C +ta          252 ˚ C 

Putere de încălzire SR EN 13240 : 
: 2003 / A2 : 2005 

           6 Kw 

Randament energetic SR EN 13240 : 
: 2003 / A2 : 2005 

Minim 60%           73,8 % 

Tipuri de combustibil SR EN 13240 : 
: 2003 / A2 : 2005 

Combustibili solizi Lemn, butuci de 
lemn,brichete de lemn 

 
- Denumirea produsului : Şemineu cu combustibil solid;  
- Model : □ BUŞTENI 2;  Denumirea şi adresa organismului notificat pentru atestarea conformităţii : 

ICECON-CERT Bucureşti. 
- Numărul certificatului de conformitate : RI-09.06.239;RI-12.06.234. 
- Denumirea şi adresa laboratorului notificat (dacă este cazul); 
- Denumirea şi adresa laboratorului care a efectuat încercările : ICECON-CERT Bucuresti 
                           Producător                   Reprezentantul său autorizat 
                           Semnătura                           Semnătura 
Nume :  
Funcţie : 
Data : 

Nume : 
Funcţie 
Data : 

 

                                                                                                                                                                                                        

SOCIETATEA  COMERCIALA  VES  SA 
545400 - SIGHISOARA - MURES 
Str. Mihai Viteazu nr. 102 
Tel:  00-40-365-808884/808885 
Fax:  00-40-265-778865 / 773840 
E-mail: office@ves.ro 

Nr. inreg. J26/2 - 1991 / C.I.F.: RO 122.36.04 

Capital social subscris şi vărsat: 7200000 RON 

IBAN: RO26CECECJ0130 RON 0810488 

web:  www.ves.ro; www.caldi.ro 

 


