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A termók egyedi azonositókódja: 27,44.26-30
Az ćpitósi termók azonositźsót lehetóvó tevó tipus- vagy sorozat§zóm, vagy mós elem, a
- Cu-DHP csóvek- óllapot: R220, R250 tłs M90; PN-EN l057+A1:2010 alapJdn.

11 .

cikkety 4, bekezdósćnek megfelelóen

3.
-

Az ćpitósi termćk gyóńó óltal meghatórozott rendeltetśse, a hasznó[atban lóvó harmonizólt technikai specifikóció alapjón:
18r3:t Egyób folyadćkok ós gńz halmańllapotó hulladókok elvezetóse ós eĘóvolitósa;
2oI33 Uzemanyaggal, olajial ós Ęyób foly8dókokkal való ellótós;
21133 Tiiz cslllapińsźra ós oltósóra szolgóló belendezósek miikódtetś§e;
2u33 GŁokkal való elHtas, nyomós- ćs tńlnyomósórćkelćs;

4.

A

5.

Sz[iksćges esetben a meghatalmazott kćpvis€b r,eve ćs lewlezćsi cime, aki a 12. akkeĘ 2. bekezdćsóben foglalt feladatokat lótja
el: nem ćrinti

6.

Az ópitćsi termók teljesitmćnyónek §a§titasóndt

7.

A harmoniźlt normójó ópitesi termeket efińó te$e§irnónyrryilatkozat esetóben: PN-EN t057+A1:2010, BeJelentett egysóge: Prof.
F. Stauba Kfi. lETot't/izsgń}ifr óe Elbnórzósi szervezeteĘ Katowice, LENGYĘLoR§ZĄG; Az egysóg azonositószóma:
1436; elvóg* a brmćk tipsónał .nąńlbpatń§tńt a tipu3vi8gdlat alapJón, az iizem bevezetó vizsgólatit ós a gyńńńs
iizemi eltenórzłs6t, tovibei fl}andó fełOgyek{et bińositott ós óńókelóst vógzott a gyńńós iizemi ellenózó§Ón, valamint
kiadta a l436€PR{potlz sz terrr€łr megHqlósógi tantisitvónyńt

8.

Az epitesi termćkre vomtkoai telie§iEnćnynyilatkozat, amelyre ki lett adva az európai mfiszaki óńókelćs: nem óńnti; kiadta: nem
óńnti; etvĄleńe: ngrrr órinti; a kóetkezó rendszeńen: nem órinti; kiadla: nem órlnti.

33/33 RaKńri eszkózók
FIGYELEM: A 20/33 pontban megiolólt rcnd€ltetć§i

módba Ęletańoznak a padlófiit§§el

łi§§zekótótt

vizmelegitó kósziilókek.

11 . cikkely kóvetelmónyeinek
mąfelelfun a gyóńó neve, Ęegyzett kereskedelmi neve , vedjegye , valamint lęVelezć§i c[me:
Gyóńó: HUTMEN S.A., ul. Grabiszfńska 241, 53-234 tYrocławi
Szókhelye: HUTMEN §.A, ul. Grabiszytćska 2{1, 53-23{ Wrocław;

dleńrzćsóre szolgóló rendszer(ek) az V, mellókletben:

1.

g.

Rendszer

9.

Nyilatkozott teljesibnćny Pt$Elł 1(§7+Al:2010
MegJegyaisek a §blózathc:

1.

pE 1. oszlop tartalmazza a fentebbi, 3. pontban meqielóIt rendeltetósszerfi ha§znó}ati mód(ok) harmoniźlt m0szaki

specifi kóciójónak alapvetó tulaidorsćgait
Minden, az 1. osżopban emlitett alapvetó fulajdonsógnak a 6. cikkely kóvetelmónyeinek megfelelóen, a 2. oszlop tańalmazza a
nyilatkozott teljesitrnćnyt szintjet vagy osaólyót, vagy leiró módon mutatja be, kótódve az megfeleló alaptulajdonsógokhoz.
Tańalmazza a ,,NPD" betóket (mą nem hatórozott tulajdonsźgok, ang. No Peńormance Determined), amennyiben a tulajdonsógok
nem kerultek meghatórozźsra.
Az 1 . oszlopban ęmlitett minden alaptulajdonsąrhoz a 3. o§zlop tańalmazza:
a) a megfeleló harmoniźlt normóra, valamint a megfeleló esetekben a hasznólt §p€ciólis referencia sńmżra, vagy a megfeleló
miiszaki dokumentecióra való datólt utatós;
Vagy
b) a megfeleló európai óńókeló dokumentumra való utalós, abban az esetben, ha ez elóńetó, valamint az alkalmazott európai m0szaki

2,
3.

óńćkelćs referenciaszóma.
t. TABLAZAT
AlaptulaJdonsń9ok (ld.
megjegyzós}

l

A, Tfizre való reakció
B. Nvomószilórds6o
, BeIsó nvomes
D. Megengedett mćretvńltozós

E. Magas hómóróklottel szembeni
ellenóllós (ffi tóberendezó§eknól)
F, Hegesźhetósóg

{dń7berend67óśaknól)

G, SzĘetelókópessóg
fnlvarlók

- góz ós

H. Nyomoszllaro§ag, Delso nyomas
ć§ szioetelókóDessćq tańóssóqa

Harmoniźlt m6szaki

Jellemzó (ld. 2. megjegyż68}

specifikóció

(ld. 3.

mAdieN76Ql

A,1 osztólv

NPD
NPD

A ktilsó ótmćrónek ós a falak Vastagsńgónak mąengedett
ń6rała,Ąlt^żĄąĄ ż, 4 A óą 1A łĄhlĄż^lh,^ń nfua<halńk
250 uc alatti hómórsókleten való hasznólatnól a csófal
vastagsóga megegyezik a kótelezó projekterónek mąfelelóen
elvóozett vizsoólatokból eredó vaslaosźooal,
cu+Ag: min, 99,90%; 0,015 %śPś0,040%
Teljesitve: Vizsgólat forgóórammal

az EN

,l9/1-nek

megfelelóen

A feliilet minósege tełesitve a minósąmódszer §zerint

PN-EN 1057+A1:2010
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łA TABLAZAT
Ktilsó ótmóró megengedett mórefuóltozó§a

Nóvleges kas6 eźmćró d [mm]

ótlagos

max.

mln.

,l8

6b

28

18
28

ótmćróhóz I

rricznnwitrrq
minden ellapot

u

minden ótmóróre vonatkozóan "

l

R290 (kemćny)
rłllrń^l

R250 (fólkemeny)

ńllrnól

+0.09

!0.(N

t0,04

l0.05

i0,10

o.06

t0.11
t0,07
t0.06
meoengedett merefuóltoźsa csak kozepes óbnerónćl alkalmazandó

BeleóńVe a kereksóg eltórćsól
b6-t beleórtve.

"

te rAeLAzAr
A falvastag§óg

Nóvleges killsó ótmóró d [mm]

<18

MEGJEGYZES

>18

e<lmm

mąengedhetó vóltozźsa e

a

eż1mm
ż13

t10

+15D

t,t0

A koncentńkussóoot (a ial vastaqsóqónak €qyenletessrilgót) a falva§tagsó§ megengedett q|€róse końrotlóła
a Decentńkussóggal
b ż 10
% R250 ffólkemóny) óllapot0, 35 mm, 42 mm ós 54 mm ótmeóÓ, 1,2 mm falvastagsógń csóveknól
Abban aZ esetben, ha a 37. vagy 38. cikkely alapjón speciźlis mfiszaki dokumentóció
termók megfelel: nem órinti.

volt hasznólva, a kóvetelmĆnyek, melyeknek a

10. Fa 1 . ós 2. porńban mąhaterozott termćktulajdonsógok megegyeznek a 9. poniban mególlapitott termóktulajdonsógokkal.
teljesitmćnynyitatkozatot a 4. pontban meg.iel§lt gyóńó kiźrólag saiót felelóssógóre adja ki. A gyóńó nevóben alóińa:

W
Wrocław, 2018.07.31.
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