Declaration of performance no/Deklaracja własności
użytkowych nr RGP000-DWU-031
1.

Unique identification code of the product-type:
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

CYKLON V

2.

Type, batch or serial number:
Numer typu, partii lub serii:

CYKLON V…
See label of the product.
Patrz etykieta produktu.

3.

Article purpose:
Przeznaczenie, zakres stosowania:

For heating of interiors, for water central heating in
closed systems without corrosive agents
Do ogrzewania pomieszczeń, w instalacjach
centralnego ogrzewania wodnego, w systemach
zamkniętych, bez oddziaływania środków
korozyjnych

4.

Name, registered trade name or registered trade
mark and contact address of the manufacturer:
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub
zastrzeżony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta

Terma Sp. z o.o.
Czaple 100
PL 80-298 Gdańsk
Poland
www.termagroup.pl

5.

Name and contact address of the authorised
representative:
Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego
przedstawiciela:

N/A
N/D

6.

System or systems of assessment and verification
of constancy of performance of the construction
product:
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

System 3

7.

In case of the declaration of performance
concerning a construction product covered by a
harmonised standard:
W przypadku deklaracji właściwości użytkowych
dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą
zharmonizowaną:

Instytut Energetyki, Oddział Techniki Grzewczej i
Sanitarnej, Radom/Poland
Determination of the product-type on the basis of
type testing based on sampling carried out by the
manufacturer.
Report nr. 1452/CPD/095.1/11
Przeprowadzenie Wstępnych Badań Typu próbek
dostarczonych przez producenta.
Raport nr. 1452/CPD/095.1/11

8.

In case of the declaration of performance
concerning a construction product for which a
European Technical Assessment has been issued:
W przypadku deklaracji właściwości użytkowych
dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego
wydana została europejska ocena techniczna:

N/A
N/D

9.

Declared performance:
Deklarowane właściwości użytkowe:
Essential characteristics
Zasadnicze charakterystyki

Performance
Własności użytkowe

Harmonised technical
specification
Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Height
A
A±2 mm
Wysokość
PN-EN 442-1:1999
PN-EN 442-2:1999
Width
B
B±2 mm
Szerokość
Dimensions A and B - see label of the product Code Of The Product A/B or Technical Data Sheet of the
radiator.
Wymiary A i B patrz etykieta Kod Produktu A/B lub karta katalogowa produktu.
Code Of The Product - see point 1.
Kod Produktu - patrz punkt 1.
Connection
G ½”
PN-EN ISO 228-2:2005
Przyłącza gwintowane
Resistance to separation of
coating from substrate
[0]
PN-EN ISO 2409:2008
Przyczepność powłoki
lakierniczej
Max operating pressure
1,0 MPa
PN-EN 442-1:1999
Max ciśnienie robocze
Max operating temperature
95 °C
PN-EN 442-1:1999
Max temperatura robocza
Surface condition
Grzejnik nie ma ostrych krawędzi.
PN-EN 442-1:1999
Stan powierzchni
Radiator doesn’t have any sharp edges.
Thermal output at 75/65/20
Patrz karta katalogowa produktu.
Nominalna moc cieplna
PN-EN 442-2:1999
See Technical Data Sheet of the radiator
przy75/65/20
10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance
in point 9.
Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi
deklarowanymi w pkt 9.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta
określonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisał(a):
Czaple, 03-07-2013

Adam Wizimirski
Dyrektor Marketingu

(podpis)

