Oro kondicionavimas – aušinimas – oro valdymas – šilumos mainai
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. 05-EN-2013
1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:
„GRYFIT CX-4S“.
2. Tipas, partijos arba serijos numeris arba bet koks kitas elementas, leidžiantis identifikuoti statybų
gaminį:
Žr. gaminio medžiagų etiketę.
3. Statybos gaminio numatytoji paskirtis arba numatytosios paskirtys, pagal galiojančią suderintą
techninę specifikaciją, kaip nurodo gamintojas:
„GRYFIT CX-4S“ galima montuoti toliau nurodytuose vertikaliuose, erdvių padalijimui naudojamuose
elementuose:
- Betoninėse sienose, kurių storis ne mažesnis nei 115 mm;
- Tuščiavidurių plytų sienose, kurių storis ne mažesnis nei 115 mm;
- Betoninėse mūrinėse sienose, kurių storis ne mažesnis nei 115 mm;
- Tinko plokštės sienose su metaliniu sienų rėmu, kuris patvirtintas, kaip atitinkantis ne žemesnę nei EI 120
atsparumo ugniai klasę, kai sienų storis ne mažesnis nei 125 mm.
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir
kontaktinis adresas:
„CIAT Sp. z o.o.“ bendrovė, Langiewicza gatvė 62 95-050 Lodzės Konstantynuvas, Lenkija.
5. Statymų gaminio eksploatavimo savybių pastovumo patikrinimo arba vertinimo sistema ar sistemos:
1-oji sistema.
6. Jeigu ši eksploatavimo savybių deklaracija yra skirta statybų gaminiui, kuriam taikomas suderintas
standartas:
Notifikuotoji įstaiga 1488 – Statybos tyrimų institutas – atliko pradinę gamyklos ir gamyklos produkcijos
kontrolės patikrą, o taip pat vykdė nuolatinę gamyklos produkcijos kontrolės priežiūrą, analizę ir vertinimą
pagal statybos gaminių reglamento 1-ąją sistemą; buvo išduotas atitikties sertifikatas Nr. 1488-CPD-0279/W.

„CIAT Sp. z o.o.“ – Langiewicza gatvė 62 – 95-050 Lodzės Konstantynuvas – Lenkija, telefonas: (48) 91 431 82 00 –
faksas: (48) 91 431 82 40 – el. pašto adresas: contact@ciat.pl
Įstatinis kapitalas: 3 200 000 PLN – Szczecinie apylinkės teismas XVII skyrius KRS 0000159358 – mokesčių mokėtojo
kodas: 955-20-56-374 – įmonės kodas: 812551823

7. Deklaruojamos eksploatavimo savybės:
Esminės charakteristikos

Eksploatavimo savybės

Atsparumo ugniai klasifikacija
Veikimo patikimumo patvarumas
(atsidarymo ir užsidarymo ciklo
bandymai)

EI120 (ve o → i)S
50 ciklų – priešgaisrinė sklendė su
lydžiąja jungtimi.
300 ciklų – priešgaisrinė sklendė su
spyruokliniu paleidimo
mechanizmu ir 1WKKP tipo
mikro-jungikliais.
72 ± 2 ºC

Jautriojo elemento reagavimo
temperatūra
Apsauga nuo korozijos (poveikio
purškiamu druskos tirpalu
bandymas)
Reagavimo uždelsimo patikimumas
(jautriojo elemento reagavimas į
temperatūrą ir apkrovos atlaikymo
galingumas).
Dydis

Suderinta techninė specifikacija
(direktyva, testavimo standartas)
(PN-EN 13501-3+A1:2010)
PN-EN 15650:2010:E

(ISO 10294-4:2001)

Atitiko bandymo reikalavimus.

(PN-EN 60068-2-52:2001)

Atitiko bandymo reikalavimus.

(ISO 10294-4:2001)

Skersmuo: 100 mm, 125 mm, 160
mm, 200 mm

8. Gaminio eksploatavimo savybės, nurodytos 1 ir 2 punktuose, atitinka deklaruojamas eksploatavimo
savybes, kaip nurodyta 7 punkte.
Šią eksploatavimo savybių deklaraciją išleido ir visą atsakomybę prisiima 4 punkte nurodytas gamintojas.
Lodzės Konstantynuvas –2013 07 01.
Gamintoją atstovauja ir gamintojo vardu dokumentą pasirašė:
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