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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

ZaworygrzejnikoweSF/EF/TR/Royal/Master/Arcus/Axi
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

M749-A.../M752-A1../M753-A.../M754-A.../M7S5-A.../
M756-A.../M759-A../M772-A.../M773-A../02.13....
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Armatura wodnych instalacji centralnego ogrzewania.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Vario Term Sp. z o.o.
ul. Ogórkowa 96
04-998 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 8724214
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Brak
6.Krajowysystemzastosowanydoocenyiweryfikacjistałościwłaściwościużytkowch:3

7. Krajowa specyfikacj a techniczna:

7a. PolskaNomawyrobu:

PN EN-215

Nazwaakredytowanejjednostkicertyfikującej,numerakredytacjiinumerkrajowegocertyfikatu
lubnazwaakredytowanegolaboratorium/laboratoriówinumerakredytacji:

WSPLab
Dr.-Ing. Frank Bitter
Kapuzinerweg 7
D -70374 Stuttgart
D-PL-11156-01|00

7b. Kraj owa ocena techniczna:

nie dotyczy

1

Jednostka oceny technicznej/Kraj owa j ednostka oceny technicznej : Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej , numer akredytacj i i numer certyfikatu 8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budow]anego
dla zamierzonego zastosowania ]ub zastosowań

Deklarowane wlaściwościużytkowe

Uwa8i *

120OC

§5 ust.1 pkt.2

150 kgm
10 bar (1 Mpa)

§5 ust.1 pkt.2

Max. temperatura pracy
Przepływ nominalny qmN
Max. ciśnienie robocze

§5 ust. 2

- 7 nastaw wstępnych orazPP(pełenprzepływ)**

Nastawa wstępna

§5 ust. 2

-6 nastaw wstępnych ***
Różnica ciśnień

0,06 Mpa

§5 ust. 2

Szereg Wymiarow

F ****

§5 ust.1 i)kt.2

*. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra lnffastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie deklarowmia właściwości

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
**- t)p SF z nastawą wstępną
*** -t)p TR z nastawą wstępną
**** -wersja prosta i kątowa

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt
s deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza kraj owa 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):

Rafal Stanisławiak - Technica] Manager
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Warszawa 02.01.2017
(miejsce i data wydania)

®odpis)

VARIO TERM Sp. z o.o.
ul. Ogórkowa 96, 04-998 Warszawa
NIP: 952-18-27-178
tal. +45 22 872-42-14, tax: +48 22 872-99-61
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