KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH
Nr HON/113/19

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zespół napełniający z izolatorem typu CA
NK295
w instalacjach wodociągowych wody zimnej uzupełnienia wody w
instalacjach grzewczych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
• Siedziba Producenta:
Honeywell Products and Solutions Sarl
1180 Rolle La Piece 16, Szwajcaria Honeywell
• Miejsce produkcji wyrobu:
Products & Solutions Sarl Mosbach Hardhofweg,
74821 Mosbach, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4*
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 14367:2005 - Urządzenia zabezpieczające przed przepływem zwrotnym
nieregulowane, ze strefą zróżnicowanego ciśnienia – Rodzina C, typ A.
7b. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny
7c. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1567:2004 - Armatura w budynkach – Zawory redukcyjne i zespolone zawory
redukcyjne ciśnienia wody – wymagania i badania
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowań
Medium
Ciśnienie wlotowe
Ciśnienie wylotowe
Maksymalna temperatura medium
Wielkość przyłacza

Deklarowane właściwości użytkowe

Uwagi

woda bez inhibitorów
1,5 … 10 bar
1,5 … 6 bar
65 oC
1/2 " AG

‐
‐
‐
‐
‐

* Ocena zgodności przeprowadzona wg Dz. U. Nr 198 Poz. 2041 Rozdział 2 § 4. wg systemu oceny zgodności 4.
9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa 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:

Marek Wnuk
Starszy Specjalista
Technicznego Wsparcia Sprzedaży

Warszawa, dn. 15.01.2019
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