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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAśCIWOŚCI UżYTKOWYCH

nr 04WT/B/17

1.  Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Glowica termostatyczna Plus/Trendy

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

M651-A...; M652-A...; M653-A...; M654-A...  ; M655-A...

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Armatura wodnych instalacji centra]nego ogrzewania.

Glowice przystosowane do zaworów termostatycznych oraz

wkładek zaworowych

4.  Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Vario Term Sp. z o.o.
ul. Ogórkowa 96

04-998 Warszawa, Po]ska
Tel. +48 22 8724214

5.  Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela,  o ile został ustanowiony:

Brak
6.  Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości wtaściwości  użytkowych:  3

7.  Krajowa specyfikacja techniczna:

7a.  Polska Normawyrobu:       PN EN-215

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej,  numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu  lub nazwa  akredytowanego  laboratorium/laboratoriów i  numer akredytacji:

INSTYTUT ENERGETYKI
0dział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu

Numer akredytacji: 1452
Certyfikat akredytacji: AB 143



7b.  Krajowa ocena techniczna:

nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej,  numer akredytacji  i numer certyfikatu  -

8.  Deklarowane właściwości  użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
Dekla rowane właściwości Uwagibudowlanego dla zamierzonego zastosowania

lub zastosowań użytkowe
Zakres pracy 8oc_3ooc §5  ust.1  pkt.2

Max. temperatura otoczenia 50OC §5 ust.  2
Czas reakcji Z 16  min. §5  ust.1  pkt.2

Wpływ różnicy ciśnień  D < 0,2  K §5  ust.1  pkt.2
Histereza C 0,3K §5  ust.1  pkt.2

Wpływ temD. czynnika grzewczego W 0,3K §5  ust.1  pkt.2
*-zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  lnfrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  17  listopada  2016  r`  w  sprawie  deklarowania

wlaściwości uzytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania  ich znakiem budowlanym

9. Właściwości  użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt s deklarowanymi właściwościami  użytkowymi.  Niniejsza  krajowa
deklaracja właściwości  użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia  16 kwietnia
2004 r.  o wyrobach  budowlanych,  na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu  producenta  podpisał(a):

Rafał Stanisławiak -Technical Manager
(imię  i  nazwisko  oraz stanowisko)

Warszawa 02.01.2017
(mieisce i data wydania) (podpis)
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