Deklaracja wlasciwosci uzytkowych numer E500.
Zgodnie z artykulami 4, 6, 7 i zalacznikiem III do
W 100% wykonany we Wloszech model Magnus R-1, zostal zaprojektowany i wyprodukowany przez firme
Radiatori 2000. Ten aluminiowy grzejnik, charakteryzujacy sie wspólgrajacymi, zharmonizowanymi liniami,
zostal zaprojektowany aby wytrzymac najbardziej ekstremalna instalacje i cisnienie robocze do 20 bar.

Model

500/R1

Wysokosc Szerokosc
(mm)
(mm)
581

80

Odleglosc Glebokosc
od
(mm)
srodka (mm)

500

95

Waga (kg) Zawartosc
Moc
wody (It) cieplna (w)
1.45

0.46

112

n

1.35

2. Rodzaj, partia, numer serii lub inny element , który pozwala na identyfikacje wyrobu zgodnie z artykulem 11, paragraf 4: MAGNUS
3.Wyrób przeznaczony do uzytku wedlug wzglednie zharmonizowanej specyfikacji technicznej podanej przez producenta. Grzejniki emitujace
cieplo zaprojektowane do montazu w instalacjach grzewczych budynków mieszkalnych, zasilane sa goraca woda lub para wodna w
temperaturze nizszej niz 120*C. (EN 442-1-2 Grudzien 2004, EN 442-3 Listopad 2004)
4.Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres producenta, zgodnie z artykulem 11, paragraf 5 :
Radiatori 2000 S.p.a. – Via Francesca, 54/A – 24040 – Ciserano (BG) - ITALY
5.Jesli dotyczy, nazwa i adres pelnomocnika, którego uprawnienia obejmuja zadania, takie jak w artykule 12, paragraf 2 :: NIE DOTYCZY
6.Systemy oceny i weryfikacji trwalosci wlasciwosci uzytkowych produktu, zgodnie z zalacznikiem V : system 3.
7.W deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu, pochodzacej z zakresu zgodnej, zharmonizowanej normy :

MAGNUS R1

1. Jednoznaczny kod identyfikacyjny tego rodzaju produktu: MAGNUS R/1 500

Notyfikowane(Powiadomione) Laboratorium Badawcze : Politechnika w Mediolanie – Wydzial Energetyki (Numer jednostki
identyfikowanej: 1695) nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, w stosownych przypadkach) przeprowadzilo/a
badania gatunku(badania typu) (norma UNI EN 442-1) zgodnie z systemem 3 – opis zadan osób trzecich zgodnie z
zalacznikiem V – i wydalo : Okreslenie mocy cieplnej korpusu grzewczego. (sprawozdanie z badan ENE/MRT.RAP12163 z 24/05/12). Badania szczelnosci cisnieniowej ( sprawozdanie z badan ENE/MRT.RAP-12163 rev. 1 z 24/05/12)
Badania szczelnosci cisnienia (Raport z badan ENE/MRT.RAP.12163/P rev. 1 z 24/05/12) aswiadczenie o trwalosci wykonania,
zaswiadczenie o potwierdzeniu odpowiedniego dzialania zakladu produkcyjnego, raporty z badan i projektu - jesli dotyczy.
Notyfikowane(Powiadomione) Laboratorium Badawcze :AQM S.r.l. (laboratorium numer 0095) (nazwa i numer
identyfikacyjny powiadomionej organizacji, jesli dotyczy) przeprowadzilo badania gatunku(badania typu) (norma UNI
EN 442-1) zgodnie z systemem 3 – opis zadan osób trzecich zgodnie z zalacznikiem V – i wydalo:
Test przyczepnosci i badanie odpornosci na korozje w oparach soli (Sprawozdanie z badan 2012-1340PC z
28/05/2012) (zaswiadczenie o trwalosci wykonania, zaswiadczenie o potwierdzeniu odpowiedniego dzialania zakladu
produkcyjnego, raporty z badan i projektu - jesli dotyczy.)
8. W deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu , dla którego zostala wydana Europejska Ocena Techniczna : NIE DOTYCZY
(nazwe i numer identyfikacyjny oceny technicznej jednostki , jesli dotyczy) wydalo :
…………………...…………….………………………………………………………………………………………..((Numer referencyjny
europejskiej oceny technicznej) na podstawie:
…………………………………………..………………………………………………………………………………(Numer referencyjny
europejskiego dokumentu oceny technicznej) wykonano :…………….………………………..……. zgodnie z systemem
……….....…………………………...(opis zadan osób trzecich zgodnie z zalacznikiem V)
………………………….……………………………………………………………………………………................ (zaswiadczenie o trwalosci
wykonania, zaswiadczenie o potwierdzeniu odpowiedniego dzialania zakladu produkcyjnego, raporty z badan i projektu - jesli dotyczy)
9. Wynik wykazal :
Uwagi to tabeli :
1. Kolumna 1 zawiera liste podstawowych wlasciwosci uzytkowych, zdefiniowanych w odpowiednich specyfikacjach technicznyc
2. Dla kazdej wlasciwosci wymienionej w kolumnie 1 i zgodnej z wymaganiami jak w artykule 6, kolumna ta wykazuje wydajnosc wyrazona
poziomem, klasa lub bezposrednim opisem, w odniesieniu do odpowiednich podstawowych wlasciwosci. Jezeli wydajnosc nie zostala okreslona,
kolumna pozostaje niezdefiniowana;

3 Dla kazdej z podstawowych wlasciwosci wyróznionej w kolumnie 1, kolumna 3 zawiera :a. O dniesienie, z uwzglednieniem
stosownej daty, do odpowiedniej, zgodnej normy oraz - jezeli dotyczy - numeru referencyjnego wlasciwej dokumentacji
technicznej lub tej jej czesci , która zostala uwzgledniona; b. Odniesienie, z uwzglednieniem stosownej daty, do
odpowiedniego europejskiego dokumentu oceny technicznej - jesli jest dostepny – oraz numeru referencyjnego europejskiej
oceny technicznej, której zostal poddany wyrób.
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Jezeli dokument specyfikacji technicznej zostal uzyty, zgodnie z art. 37 lub art. 38, wymagania dotyczace produktu
to :
…………………………………….…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….………………………………………………………….
1. Dzialanie produktu zgodnie z paragrafem 1 i 2 powyzej jest zgodne z dzialaniem deklarowanym w paragrafie 9. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczna odpowiedzialnosc producenta jak w paragrafie 4 powyzej. Podpisano
w imieniu :

W imieniu producenta podpisal:
ARIANNA SCARAVAGGI
Dyrektor Zarzadzajacy
(imie i nazwisko, funkcja)

Ciserano (Bergamo) ,Italia
28/05/
(miejsce i czas wydania)

…………………………………………………
(podpis)
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