
DEKLARAGJA ZGODNOSCI NT PLN 32A

'1. Producent wyrobu - Zaklad produkcyjny VÁLVULAS ARCO S.L.

Avda de C¡d 16, Foios 46134 Valencia, Hiszpania
VALVULAS ARCO Sp. z o.o.

ul. Krowoderska 638/6 31-158 Kraków
1 a. Upowa2niony przedstawiciel producenta

2. Nazwa wyrobu: Zawory termostatyczne ARCO DN15
Typ: Zawory TEIDE TERMO PLUS i glowice TEIDE TERMO PLUS M28 ¡ M30

3. Klasyfikacja wyrobu: PKW|U: 28.14.12.0 - zawory ; PKW|U: 26.51.70.0- glowice termostatyczne

4.Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Zawory termostatyczne proste i kqtowe, bez wstçpnej nastawy., przeznaczone do wyposa2ania
grzejników w ogrzewaniach cieplq wodq o temperaturze do ll0'C i ciénieniu nominalnym do l0
PN. Zawory do polqczeñ skrgcanych Gtz x GT. oraz zawory G1/z x M24x1,5 do polqczeñ ze
zlqczkami zaciskanymi do rur miedzianych Ø14 i wielowarstwowych Ø16.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 215:2005 + PN-EN 215:2005/Al:2006 Termostatyczne zawory gzejnikowe. Wymagania i metody
badañ.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
o Material mosi4dz CW6l4N i CW17N z powlokqchromowElub niklowq. Wymiary zgodne z seriqzaworu.
. Waéciwoéci mechaniczne: - spelnia wymagania
o Waéciwoéci ruchowe -spelnia wymagania dla qn'r'r =215 kg/h (zawory proste) i Qmru =260 kg/h (zawory kqtowe), przy

ró2nicy ciénieñ Ap =10kPa (o,1bar)

o zakres temperatur nastawy 120C - 280C, znaki nastawcze 1 do 5 i nastawa przeciwzamarzaniowa * (60C),

o Histereza przy przeplywie nominalnym: 0,55K, czas zamkniçcia - 20 minuty,

o Autorytet zaworów [a :(Âpr - Àpz): Apr] : proste- a=0,5, kqtowe a=0,5,

¡ Tnraloéé i odpornoéé na zmiany temperatury - spelnra wymagania a przeplyw nominalny po badaniu mieéci siç w
granicach tolerancji t 20%

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujEcej lub laboratorium oraz numer certyfìkatu lub numer raportu z badañ

typu, je2eli taka jednostka brala udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnoéci wyrobu budowlanego
Nie dotycry

Deklarujç z pelnq odpowiedzialnoSciq, åe ww. wyroby budowlane sq
technicznq wym¡en¡onq w pkt 5.

Kraków, dnia 01.08.2015 r.
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