OSVĚDČENÍ O REGISTRACI
IAPMO Research and Testing, Inc. je certifikační orgán, který testuje a kontroluje vzorky odebrané ze zásob dodavatele nebo z trhu nebo z obou zdrojů za
účelem ověření shody s požadavky příslušných předpisů a norem. Tato činnost je doprovázena pravidelným sledováním výrobního závodu a skladů
dodavatele, včetně vyhodnocování systému zajišťování jakosti dodavatele. Tato registrace se řídí podmínkami uvedenými v následujících charakteristikách a
nepředstavuje žádné doporučení, ujištění ani záruku ze strany IAPMO Research and Testing, Inc. týkající se schválení produktu oprávněnými úřady.

Nejaktuálnější informace o tomto osvědčení o registraci naleznete online na adrese pld.iapmo.org

Datum účinnosti:

Duben 2016

Ukončení platnosti: Duben 2017

Produkt:

Součásti systému na pitnou vodu - účinky na zdraví

Vydáno pro:

Aquasky Enterprises Co., Ltd.
No. 9-49 Shen-lin Rd.
Sheng Kang Hsiang
Taichung Hsien,taipe, 429
Taiwan

Sp. zn. N-7370

Každý produkt bude trvale a čitelně označen názvem nebo obchodní značkou výrobce.

Označení:

Produkt může být také označen standardním označením „NSF/ANSI 61“.
Vlastnosti:

Materiály nebo produkty, které přicházejí do styku s pitnou vodou nebo s chemickými
látkami používanými k čištění pitné vody. Mezi takové produkty a materiály mohou
patřit procesní média, ochranné materiály, spojovací a těsnící materiály, potrubí
a související produkty, mechanická zařízení používaná ve spojení se systémy pro
zpracování/přenos/rozvod a mechanická rozvodná zařízení. Instalace musí proběhnout
podle pokynů výrobce. Požadavky na vyloučení olova jsou uvedeny ve zvláštním
osvědčení o registraci.
Produkty uvedené v tomto osvědčení byly testovány uznávanou laboratoří IAPMO R&T.
Toto uznání bylo uděleno na základě shody této laboratoře s příslušnými požadavky
stanovenými ve standardu ISO/IEC 17025.

Předseda, komise pro certifikaci produktů

Ředitel, Skupina IAPMO

Období registrace je založeno na posledním datu v měsíci uvedeném ve výše uvedených polích Datum účinnosti a Ukončení platnosti. Jakákoli změna v
materiálu, výrobním procesu, značení nebo označení bez předchozího schválení komisí pro certifikaci produktu nebo jakýkoli důkaz o nedodržování
příslušných předpisů a standardů nebo o nízké kvalitě zpracování může být považována za dostatečný důvod k odvolání této registrace. Produkci či
odkazování na tento certifikát pro účely reklamy lze provádět pouze na základě písemného svolení úřadu IAPMO Research and Testing, Inc. Provedení
jakékoli změny v tomto osvědčení může být důvodem pro odvolání registrace.
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MODELY:
Číslo modelu:
APT-003
APT-008
APT-018
APT-024
APT-012
APT-058
APT-80
APT-100
APT-130
APT-160
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