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СОНЧЕВА КЛУЧНА ОЗНАКА
(Solar Keymark)
Доброволна сертификациона ознака за
сончеви топлински производи, која на крајните
корисници им гарантира дека производот е во
согласност со соодветните европски стандарди и
задоволува дополнителни барања. Се користи во
Европа и во светот.

Означувањето опфаќа
Основни барања за производот (сончеви колектори, 
резервоари, системи) 
Критериуми кои треба да се задоволат за да се стекне
право производот да ја носи ознаката
Барања кои треба да ги исполнуваат монтерите и
одржувачите на системите



Основа: Европски стандарди за сончеви
топлински системи и компоненти

EN12975-1:
Сончеви колектори 1 дел – Генерални барања

EN12975-2:
Сончеви колектори 2 дел – Методи за тестирање

EN12976-1:
Фабрички направени системи 1 дел – Генерални барања

EN12976-2:
Фабрички направени системи 2 дел – Методи за тестирање

EN12977-1:
Системи по нарачка 1 дел – Генерални барања

EN12977-2:
Системи по нарачка 2 дел – Методи за тестирање

EN12977-3:
Системи по нарачка 3 дел – Определување на

карактеристиките на резервоари за СТС



Како до ?
Се поднесува барање до телото за сертификација
Примерокот за тестирање се избира од
производството или магацинот од страна на
овластен инспектор
Тестирање на производот се прави во
акредитирана лабораторија (извештај)
Фабриката треба да има систем за контрола на
производството (слично на сериите ISO 9000) –
овој фабрички систем за контрола редовно се
проверува од инспектор (извештај/потврда)
Ако производот и производството ги задоволуваат
бараните стандарди, се доделува право за
користење на ознаката
Производот физички се проверува секои две
години, а системот за контрола на
производството-еднаш годишно



Системите треба да бидат инсталирани
од страна на сертифицирани лица!

Тест станица за сончеви топлински колектори



Тестирање на абсорбер за издржливост
при изложеност на внатрешен притисок



Тестирање на изложеност на надворешни
услови



Надворешно тестирање на издржливост на
термален стрес



Тестирање на пропустливост



Тестирање со механичко оптоварување



ПРИДОБИВКИ

За корисниците:
– производи со висок квалитет
– гаранција дека продадениот производ е
идентичен со тестираниот

– потврда дека производите се во
потполност испитани (тестирани) според
релевантните стандарди

– подобност за субвенции



ПРИДОБИВКИ

За производителите
– поедноставна процедура за тестирање
– еден тест важи за сите европски земји
– слобода на избор меѓу повеќе акредитирани
лаборатории

– полесно пробивање на нови производи во
различни европски земји

– поедноставени процедури за замена на
компонентите во сертифицираните производи



ПРИДОБИВКИ

1. Намалени трошоци за тестирање и
администрација
2. Сертифициран производ
3. Зголемена доверба на клиентите
4. Нови можности за зголемување на обртот
5. Подобар имиџ на компанијата
6. Трајност на имиџот за квалитет на индустријата
за сончеви топлински производи
7. “Пасош“ за Европскиот сончев топлински пазар
8. Пристап до субвенции



Резиме

Редуцирани процедури за производителите
– Еден тест за сите земји
– Слобода на избор на тест центар
– Тестирање на тип наместо на сите можни
колектори

Производи со висок квалитет на пазарот
Подобрен квалитет
– Со проверката на производството, стандардот
на производните процеси расте

Создава доверба кај финансиските институции да
го подржуваат квалитетот
Ги одржува програмите за поддршка



БЛАГОДАРАМ НА
ВНИМАНИЕТО!


