KRAJowA DEKLARAcJA wLASctwoSct u2yrxowycn

Nr

1.

7/959512019

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rozdzielacze stalowe TiA do ogrzewania plaszczyznowego
2.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: RS STANDARD n W, gdzie: n oznacza iloSc obwodow

3.

Zamierzone zastosowan ie lub zastosowan ia:

Rozdzielacze skladajq sig z dw6ch belek zasilajEcej i powrotnej ze stali nierdzewnej
zamocowanych na wspornikach monta2owych, umo2liwiajq podlqczenie od 2 do 12
obwod6w instalacji.
Rozdzielacze ptzeznaczone sq do stosowania w instalacji ogrzewania grzejnikowego i
plaszczyznowego w kt6rych czynnikiem gr:zewczym jest woda lub mieszanina wody z
glikolem. Rozdzielacze wyposa2one w zawory regulacyjn-e z przeptywomierzami z
korpusem tworzywowym na maksymalne temperatury pracy s50c i cisnienie 0,6 Mpa
Rozdzielacze nale2y wyposa2a6 w zesp6l odpowietrzajqco spustowy oraz stosowa6
zgodnie z projektem technicznym, z uwzglqdnieniem Polskich Norm i przepis6w
budowlanych oraz instrukcjq producenta.
Nazwa iadres siedziby producenta oraz miejsce produkcjiwyrobu:

TiA Sp. z o.o. ul. Slowackiego 22 a 3l-200 przeworsk
5.

Nazwa i adres siedziby upowaZnionego przedstawtciela o ile zostal upowazniony: Nie

6.

Kraiowy 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 mosig2ne i statowe oraz grupy
mieszaiqco-pompowe TiA do instalacji ogrzewania i chlodzenia", wydana w 2015r prz.ez
lnstytut Techniki Budowlanej,00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

8.

Deklarowane wlaSciwoSci
Zasadnicze charakterystyki

WaSciwo6ci uiytkowe

Uwagi

wyrobu budowlanego dla danego zastosowania lub zastosowan

!4qlelaly i elementy

Soelnia
Spelnia
Soelnia
Spelnia
Spelnia

WyglEd zewnetzny

Wymiary itolerancje
Szczelno5c w temp. 200C, p=1,5 pr.rl) bar w czasie t h
Szczelno66 w maksymalnych warunkach pracy pzez 96 h
Charakterystyka hydraulicznal) pzy spadku ci5nienia 1 bar, ms/h

-

przy zastosowaniu zawor6w regulacyjnych

korpusem tworzyrvowym

z

pzeptywomiezem z

na belce zasilajqcej i

termostatyqlnymi na belce powrotnej
') przy

9.

wvmaoania
wvmaqania
wvmaoania
wymagania
wymaqania

zaworami

K, > 0,25

pelnym otwarciu zawor6w

Wla5ciwo6ci uiytkowe okre5lonego powy2ej wyrobu sq zgodne z wszystkimi
wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi wla6ciwo6ciami u2ytkowymi. Niniejsza
krajowa deklaracja wla6ciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawq z Onil tS
kwietnia 2oo4r o wyrobach budowlanych na wylqcznq odpowiedzialno56 producenta.

w imieniu producenta podpisal:
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