
-překlad z německého jazyka- 

 
 

Certifikát přezkoušení typu DVGW 

DVGW type examination certificate 
 

 

 
Oblast použití Výrobky pro zásobování plynem 
field of application products of gas supply 

 
DG-8531CP0226 

 
 

registrační číslo 
registration number 

 

Držitel certifikátu 
owner of certificate 

 
Distributor 
distributor 

 

Druh výrobku 
product category 

Besco GmbH 
Breuershofstraße 14, D-47807 Krefeld 

Besco GmbH 
Breuershofstraße 14, D-47807 Krefeld 

Instalační systémy a systémové spojky: potrubní spojky  
pro plynové instalační systémy (8531) 

 

Označení výrobku  Lisovací spojky z mědi pro měděné trubky (R250) podle  

product description pracovního listu DVGW GW 392 
 
 

Model 
model 

Zkušební protokoly 
test reports 

 
Zkušební podklady 
test basis 

 
 
 
 
 
 
 

 
Doba platnosti/ č.j. 
date of expiry/ file no. 

Gut Press 

 

Kontrolní zkouška laboratoř: V148/20.2 z 30. 06. 2020 (IMA)   

Typová zkouška: B596/13 ze dne 04.07.2014 (IMA) 
 

DVGW G 5614 (01.12.2013) 

 
 
 
 
 
 
 

04.07.2024 / 19-0407-GNV 

 
 
 

 

07.07.2020 Rie A-1/2 podpis nečitelný 
Datum, vypracoval, list, vedoucí certifikačního místa 
date, issued by, sheet, head of certification body 

 
DVGW CERT GmbH je společnost pro certifikaci výrobků pro 
zásobování energií a vodou akreditovaná německým akreditačním 
orgánem DAkkS podle DIN EN  ISO/IEC 17065:2013. 

 

DVGW CERT GmbH is an accredited 
body by DAkkS according to DIN EN 
ISO/IEC 17065:2013 for certification of 
products for energy and water supply 
industry. 

DVGW CERT GmbH 

Zertifizierungsstelle 

Josef-Wirmer-Str. 1- 3 

53123 Bonn 

Tel. +49 22 89 188-888 
Fax +49   22 8 9 1 88-993 

    www.dvgw-cert.com  
    info@dvgw-cert.com 

http://www.dvgw-cert.com/
mailto:info@dvgw-cert.com
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Typ plynu 
gas category 

Hořlavé plyny podle G260    

 
Typ 
type 

Gut Press  
 
Gut Press  
 
Gut Press  
 
Gut Press 

 
 

Poznámky 

remarks 

 
 
 
Technické údaje  
technical data ¨ 
Úroveň jmenovitého tlaku: MOP 5/GT1  
Jmenovitá světlost: 15 mm  
Úroveň jmenovitého tlaku: MOP 5/GT1 
Jmenovitá světlost: 18 mm  
Úroveň jmenovitého tlaku: MOP 5/GT1 
Jmenovitá světlost: 22 mm  
Úroveň jmenovitého tlaku: MOP 5/GT1 
Jmenovitá světlost: 28 mm 

DG-8531CP0226 

 

 

Poznámky 
remarks 

 

 

Certifikované díly / materiály 
certified components 

Registr. číslo Díl (druh výrobku) Model/typ Výrobce 
registration no. component model/type manufacturer 

NG-5113CR0439  Těsnicí materiál z elastomeru pro  TEC H16 GI.-70 giallo/TEC Tecnogomma International S.p.A. 
zásobování plynem a dálkové H16 GI.-70 giallo 

 plynovody 
 

 

Upozornění k použití/poznámky  
hints of utilization / remarks  

Rozsah provozních teplot: -20...+70 °C 
Tato certifikace je založena na následujících lisovacích nástrojích:  
VETEC a Novopress s lisovacími čelistmi s M profilem 
Držitel certifikátu zaručuje certifikované vlastnosti lisovacích spojek při použití těchto lisovacích nástrojů. 
Požadavky na vyšší tepelnou odolnost  (HTB) jsou splněny do maximálního povoleného tlaku 1 bar (GT 1). 

 


