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Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rozdzielacz grzejnikowy TiA (profil C7)
2.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Gdzie: n- iloS6 otwor6w

Rozdzielacz typ n Z

Zamierzone zastosowan ie lub zastosowania:

Rozdzielacze skladajq siq z dw6ch belek zasilajqcej i powrotnej mosiq2nej typu C7,
zamocowanych na wspornikach monta2owycn i wyposa2enia (korek 1"-2 szt, minizaworki
ze zlqczkq PEX 16x2, odpowietrznik rgczny 1/z'-2 sztl, umo2liwiajq podlqczenie od 2 do 12
obwod6w instalacji.
Rozdzielacze przeznaczone sq do stosowania w instalacji ogzewania grzejnikowego w
ktorych czynnikiem grzewczym jest woda lub mieszanina wody z glikolem.
Maksymalne temperatury pracy 900C ici6nienie 1,0 MPa. Roz-dzie-lacze nale2y wyposa2y6 i
stosowaC zgodnie z projektem technicznym, z uwzglqdnieniem Polskich Norm i-przepiiOw
budowlanych oraz instrukcjq producenta
4.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

TiA Sp. z o.o. ul. Slowackiego 22 a 37-200 przeworsk

5.

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela o ile zostal upowazniony: Nie

6.

Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji staloSci wla6ciwoSci uzytkowych: 4

7.

dotyczy

Krajowa specyf ikacja tech n iczna:

Aprobata Techniczna nr AT-15-9595/2015 pt.: ,,Rozdzielacze mosiq2ne i stalowe oraz grupy
mieszaiqco-pompowe TiA do instalacji ogrzewania i chlodzenia", wydana w 2015r Trze:z
Instytut Techniki Budowlanej,00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

8.

DeklarowanewlaSciwoSci
Zasadnicze charakterystyki

WtaSciwoSci

wyrobu budowlanego dla danego zastosowania lub zastosowan

uivtkowe
cw614N / CW617N

Itiateriaty
Wyglqd zewnQtzny
Wymiary itolerancje
Szczelno66 w temp. 200C, p=1,5 pma*l) bar w czasie t h
Szczelno66 w maksymalnych warunkach pracy pzez 96 h
Charaherysgka hydraulicznal)pzy spadku cisnienia 1 bar, m1h
pozostale rozdzielacze

o

"

9.

pzy pelnym otwarciu zawor6w

Spelnia
Spelnia
Spelnia
Spelnia

Uwagi

wymaqania
wymagania
wymagania
wymagania

K, > 1,9

Wa6ciwo5ci u2ytkowe okre6lonego powy2ej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w
punkcie 8 deklarowanymi wla5ciwo6ciami u2ytkowymi. Niniejsia krajowa dekliracja
wla5ciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z ustaw4 z dnia 16 kwietnia iOOar o wyrobaih
budowlanych na wyl4cznq odpowiedzialno66 producenta.

w imieniu producenta podpisal: Standa Adam - wiceprezeszarzqdu
Przeworsk,2019.01.02

