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(pieczęć nagłówkowa laboratorium, w sprawozdaniu
sporządzonym w postaci elektronicmej - nazwa i
adres laboratorium)

SPRAWOZDA}IIE Z BADAŃ Nr NB145 2 l CPRI292/1 6/WINB

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu: grzejnik NUGARA
l650/295.

Nazwa i adres zlecającego przeprowadzenie badń: Małopolski Wojewódzki InspeWor
Nadzoru Budowlanego, 31-547 Kraków, ul, Przy Rondzie 6.

Imię, nazwisko i stanowisko służbowe przeprowadzĄącego badania: Wodzimierz Domański
- operator Stacji Badań Grzejnilów.

A.Oznaczenie próbki.

1. Miejsce pobrania próbki: u sprzedawcy: LEROY-MERLIN Polslra Sp. z o. o. z siedzibą
03-734 Warszawa, ul. Targowa 72, w sklepie 32-085 Modlniczlra, ul Różańskiego 34.

2.Datapobrania próbki: 03.10,2016 r.; nr protokołu pobraniapróbk<t: nr 3.

3. Data dostarczenia próbki: 05.]0.2016 r.; nr protokofu przyjęcia próbki:
LAD/B/1/]/292/I6/LA.

4. Oznaczęnie producenta: Lwcrad Polska Mazur i Wspólnicy Sp. J., 05-800 Pruszków,
ul. Parkowa 1.

5. Oanaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikuj ący:. brak olłeślenia
partii.

6. Termin trwałości, ważności lub przydatności o ile występuj e: nie określa się.

7. Określenie sposobu opakowania próbki: próbka grzejnika była w stanie nieuszkodzonym,
w oryginalnym opakowaniu producenta, opieczętowartym podpisaną naklejką
Małopolskiego WINB w Kralawie.

8. Wielkośó partii wyrobu budowlanego, z któĘ pobrano ptóbkę:7 szt.

9. Wielkość (ilośó, masą objętość) próbki: 1 grzejnik-próbka do badań.

10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano
przy pobieraniu i zńezpieczaniu próbki:
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- art. 25 ust. ] ustawy z dnia ]6 hłietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 20]4 r.

poz. 883 z późn. zmianami),
- Rozporządzenie z dnia 2 j grudnia 2015 r. w sprawie wyrobów budowlanych

wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku lcrajowym (Dz. U. poz. 2332).

11. Data przeprowadzeńa badania: badania cieplne: 08.12.20]6 r. - 09.12.20]6 r., badanie
szczelności pod działaniem ciśnienia: ]4.]2,20]6 r.

12. Miejsce przeprowadzenia badania fieśli zostało wykonane poza siedzibą laboratorium):
stała siedziba Laboratorium Badawczego Grzejników i Armatury InsĘtutu EnergeĘki
w Radomiu, Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej, 26-610 Radom, ul. Wilcza 8.

B. Wyniki zleconych badań oraz iden§fikacja zastosowanych metod badań.

Oględziny: Grzejnik c.o, o wymiarach (wysokość x szerokość x głębokość budowlana) I650 x
295 x 65 mm, kolor lakieru: biaĘ. Na zewnętrznych powierzchniach grzejnika nie ma żadrrych
trwałych oznaczeń, Wyrób jest w stanie oraz ilości i wielkości umożliwiającej
przeprowadzenie badań grzejnika w zleconym zalłesie.

B ad ania flzy czno - ch emiczn e :

Nominalna moc cieplna @so (normalna moc cieplna)
Bądanie laboratoryjne nominąlnej mocy cieplnej Qg przeprowadzono wg PN-EN 442-
2:2015-02 Grzejniki i konwektory. Część 2: Moc cieplna i metody badąń, p. 5.4.2 Metoda
wagowa (EN 442-2:2014). Zastosowana metoda badawcza jest identyczna, jak metoda
wymagana przez normę PN-EN 442-1:1999/A1:2005 (EN 442-1:1995/A]:2003), wg hórej
została wyznaczoną moc cieplna grzĘnika NIAGARA ]650/295, zawarta w DEKLARACJI
WŁASCIWOSCI UZYTKOWCH NR DWU/LN/2)16 z dnia 26.09.20I6 r.

Zbadana nominalna moc cieplna @so (normalna moc cieplna) grzejnika NIAGARA 1650/295
wyniosła 572 W,

Szczelność pod działaniem ciśnienia (szczelność)
Szczelność pod działaniem ciśnienia (szczelność) grzejnika NIAGARA 1650/295 zbadano wg
PN-EN 442-1:20]5-02 Grzejniki i konwektory. Część l: Wymagania i warunki techniczne, p.

5.4 (EN 442-1:2014). Zastosowana metoda badawcza jest idenĘczna, jak metoda wymagana
przez normę PN-EN 442-1: ]999/A1:2005 (EN 442-1:1995/A1:2003).
Szczelność pod działaniem ciśnienia (szczelność): ciśnienie próby wyniosło 520 kPa (1,3 x
400 kPa jako zadeklarowane malcsymalne dopuszczalne ciśnienie robocze). Wynik: brak
przecieku.

Inne badania: nie doĘczy



str, 3/3
ęgz. I

ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właściwościami

uĘtkowymi wyrobu buóowlanego określorrymi lo pkt. 4 orprotokołu pobrania próbki

wyrolu L,rdo*ian"go/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego" :

Normalna moc ciepln a dla75!65DOOC (AT=50K)

Porównanie wyników badań normalnej mocy cieplnej grzejnika Nt!_c,ł!,ł 1650/295 z

wartością mocy zadeklarowaną prri, priducenta w- P-LXUłMCJI WŁASCIWOSCI

UżyT K7WC H N R DWU/ ] N/ 2 0 1 6 pr z e dst aw i a s i ę nas t ętrluj ąc o :

, moc zbadana: 572 W,
,moc zadeklarowana: 538 W.

Moc cieplna zbadana nie powinna być niższa więcej _niż o 4'% w

ządekląrowanej przez producenta (PN-EN 442-3:2005, p, 5),

Dla ocenianego grzejnika moc cieplna zbadana jest wyższa a nie niższa,

przez producenta.
Stwierdza się zatem, że normalna moc cieplna grzejnika ł:IAGARA 1650/295 jest zgodna z

mo c ą z ade kl ar ow an' ą w D E KLA RACJI WŁASC I,W o SC I UżYT K)WC H N R DWU/ 1 N/ 2 0 1 6.

szczelność

Ciśnienie próby laboratoryjnej: 1,3 x 400 kPa (zadeklarowane malrsymalne dopuszczalne

ciśnienie iobocze) : 520 kPa, brak przecieku, wynik pozyUwny,

Stwierdzono zgodność matksymoirugo dopuszczalnego ciśnienia roboczego 400 kpa,

zadeklarowanego w DEKLARACJI WŁAśĆIW1SCI UżyTK1WCH NR DWU/7N/2016 z

wynikiem laboratoryjnej próby szczelności,

Uwagi: bez uwag

Sprawozdanie_sporządzono w ftzech egzemplarzach / Sprarvezdanie sperządzene rv pestaei

eł€kłonieznęi-

LABOMTOnlUt,l BADAWCIE

Grzeiników i Armatury

stosunku do mocy

niż zadeklarowana

. oPERAToR
Stadi Badań.nzeiników

*Jłsfip,ó}, mańcki
1 5. 6RU. 2016

laboratorium )
(podpis przeprowadzającego badanie)

* Sprawozdanie z badań sporządzonę w postaci elektronicznej opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy

pomocy wżnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie zustawą z dnia 1 8 września 2001 r. o Podpisie elektronicznYm (DZ, U , z 2013 r ,

poz.26Ż,zpożn.zm')lubpodpisempotwierdzonymprofilemzaufanymePUAPwrozumieniuustawyzdnia17lutego2005r.o

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadarria publiczne (Dz. U, z2014 r, poz, l 1 14),


