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

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nľ 25|18/WINB
Typ

i

nazwa wyrobu budowlanego' któľego pľóbkę poddano badaniu: Gľzejnik aluminiowy
G 5 0 0 (ni epow taľzalny ko d i de nĘfi kacyj ny typu wyľ obu : 7 1 - 0 0 8 - 5 0 0 0 - 0 0 0)'

Nazwa i adľes zlecającego ptzeprowadzęnie badaÍĺ:opolski Wojewódzki Inspektor Nądzoľu
Budowlanego w opolu, Wojewódzki Inspektorat Nadzoľu Budowlanego w opolu,
uĺ. ozimsko ]9, 45-057 opole.
Imię, nazwisko i stanowisko służbowe pľZepľowađzającegobadania: Wodzimierz Domański
- opeľator Stacji Bądaľi Grzejników.
A'.
1.

oznaczenie pľóbki.
Miejsce pobrania próbki: u spľzedawcy: ,,SUPERH)BBY MARKET BUD)WLANY''
Sp. z o.o., Maľket Budowlany w opolu (oBI 028 opole), ul. Budowlanych 5,
45-005 Opole.

2.Data pobľania pľóbki: 25 czerwca 20I8 r.; nľ protokołu pobľania pľóbki:
3. Data dostaľczenia próbki: 25

LAD/B/1/r/2s/1]/LA.

1.

ĺipca 20]8 r.; nľ pľotokołuprzyjęciapróbki:

4. Oznaczenie pľoducenta: Przedsiębioľstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
,,PERFEXIM" LTD Sp' z o.o. Sp.k., ul. Samotna 2, 6]-44] Poznaľi'
5. oznaczenie seľii lub paľtii produkcyjnej albo inny element identyfikujący: III / 2017.
6. Teľmin tľwałości,
ważnościlub pľzydatności, o ile występuje: nie występuje.

7. okľeśleniesposobu opakowania pľóbki: Wyrób zapakowany w kaľtonowe opakowanie
przez producenta owinięto foliq i opatľzono eýkietq z napisem ,,Próbkn do badaľi'',
opieczętowanq pieczęciami o treści:opolski ĺľojewódzki Inspektoľ Nadzoru Budowlanego
w opolu oľaz naklejono nalepkę z hologramem o treści:"opolski ĺľojewódzki Inspektoľ
Nadzoľu Budowlanego w opolu, WR)B ZABEZPIECZ)Ný, Postanowienie nr laslla z
dnia25 czerwca20l8r. ul. Ozimska 19,45-057 Opole, tel.44l 441 5(6)".
8.

Wielkośćpaľtii wyrobu budowlanego, z któľej pobrano prőbkę: 9

9.

Wielkość(ilośó, masa' objętośó) pľóbki: I szt. (1}-cio elementowy),

szt.

egz.7
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10' Pľzepisy, dokumenty noľmalizacyjne lub inne Specyfikacje techniczne, któľe zastosowano

pľzy pobieľaniu i zabezpíeczaniu próbki:

ArL 25 ust. ] i ust. 2 ustawy z dnia ]6 ĺałietnia2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednoĺity: Dz. U. z 2016 r. poz. I570 z późn. zm.).
- Rozporzqdzenie Ministra Infrastľuktury i Budownicĺwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w spľawie
próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku
ĺcľajowym (Dz. U. z 20] 5 r', poz. 2332)'
-

II.Data przepľowadzenia badania: badania ciepĺne.' 25.07.2018 r. - 26.07'20]8 r., badanie
odpoľnościna działanie ciśnienia 20.08'2018 r.

12' Miejsce pľZepľowadzenia badania fieślizostało wykonane poza siedzibą laboľatorium):
stała siedziba Laborątoriunl Badawczego Gľzejników i Aľmatury InsĘtutu Energeĺyki
w Radomiu, oddział Techniki Grzewczej i Sanitaľnej, 26-6]0 Radom, ul. Wilcza B.
B. Wyniki zleconych badań oľaz identyfikacja zastosowanych metod badań.

oględziny: ])-cio członowy aluminiowy grzejnik c. o. G500 z pionowym przepływem wody,
kolor lakieľu: biały. Na zewnętľznej powierzchni grzejnika trwałe oznaczenie: 16 38-1 schafer
] 6 bar. Grzejnik był w stanie oľoz iĺościi wielkości umożliwiajqcej pľzeprowadzenie badań w
zleconym
B

zaĺłesie'

adania ťlzy czno -chemiczne

:

Nominalna moc cieplna Qso i nominalna moc cieplna Oso
Badanie laboratoľyjne nominalnej mocy cieplnej eĐso i nominalnej mocy cieplnej aso
pľzeprowadzono wgPN-EN 442-2:20]5-02 Gľzejniki i konwektoľy. Część2: Moc cieplna i
metody badaľi, p. 5.4.2 Metodawagowü oľaz p. 5.5'] Noľmatywna moc cieplna modelu (EN
442-2:20]4). Podłqczenie gľzejnika do obiegu badawczego -jednostľonne boczne.
Zbadana nominalna moc cteplna grzejnika Qso wyniosła 765 't|l.
Zbadana nominalna moc cieplna grzejnika Qsowyniosła 403 W.
Moc cĺeplna w ľóżnych waľunkach eksploatacyjnych (charakterystyka)
Badanie laboľatoryjne mocy cieplnej w róznychwaľunkach elĺsploatacyjnych (charakteľysĺyki)
przeprowadzono wgPN-EN 442-2:2015-02 Gľzejniki i konwektory. Część2.' Moc cieplna i
metody badań, p. 5.4.2 Metoda wa4owa or(1z p. 5.4.5 ĺI/yznaczenie ľównania
chaľakteľysĺycznego(EN 4 42 -2 : 2 0 1 4).
Zbadaną moc ciepĺna w rĺ5żnych warunkach eĺĺsploatacyjnych(charakterysĺyka):

Q:

5,6677 '77t'zssa

odpoľnośćna działanie cĺŚnienia
odpornośćgrzejnika na działanie ciśnieniazbadano wg PN-EN 442-].20]5-02 Gľzejniki i
konwektory. Częśćl: |'[/ymagania i warunki techniczne, p. 5.6 odpoľnośćna działanie

ciśnienia (EN 442- 1 . 20 ] 4).
Ciśnieniepróbywynosiło 2704 kPa (I,3 x ],3 x ]ő00 kPa, jako zadeklaľowane maksymalne
dopuszczalne ciśnienie robocze). Wynik" brak pęknięć.
Inne badania: nie doĘczy

egz.
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I

ocena i inteľpľetacja wynil<ów badań na zgodnoŚć z dek|arowanymi właŚciwościami
użytkowymi wyľobu budowlanego okľeślonymiw pkt. 4 ,,Protokołu pobľania próbki
wyľobu budowlanego/pľóbki kontľolnej wyľobu budowlanego'':
Nomĺnalna moc cieplna:
-

Nominalna moc cieplna

(Dso

Poľównanię y,yników badań nominalnej mocy cieplnej Qso grzejnika aĺuminiowego G500
(niepowtarzalny kod identyfikacyjny ĺypu wyrobu: 71-008-5000-000) z wartościq mocy

zade kl ar ow anq pľz e z pľ o duc e nt a pr

'moc zbadana: 765 W,
'moc zadeklaľowana: 753

ze

ds t aw

i

a

s

i

ę nas t ępuj qc

o:

W.

Moc cieplna zbadana nie powinna być niższa więcej niż o 40ń w stosunku do

mocy
zadeklaľowanej przez pľoducenta (PN-EN 442-1 :2015-02, p. 6.2. ] Postanowienia ogólne).
Dla ocenianego grzejnika moc cieplna zbadana jest wyższa od mocy zadeklarowanej przez
pľoducenta.
Sĺwieľdzasię, że zbadaną nominalna moc cieplna @so jest zgodnű z nominalnq mocq cieplnq
Qsozadeklarowanqw DEKLARACJI WŁAŚCIW)ŚCI UZYTK)WYCH nľ 01/DWU/20]7 z dnia
27.02'20]7 ľ.
-

Nominalna moc cieplna

(Dso

Porównąnie wynikóvl badaľi nominalnej mocy cieplnej @so grzejnika aluminiowego G500
(niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 7]-008-5000-000) z wartościq mocy
z

ade kl ar ow anq pľ z e z pľ o duc

e

zbadana: 403 ĺľ,
'moc zadeklaľowana: 394 W'
' moc

nt a

pľz e ds t aw i a

s

i

ę nas t ępuj qc

o:

Moc cieplna zbadana nie powinna być niższą więcej niz o 4% w stosunku do mocy
zadekĺaľowanej przez pľoducenta (PN-EN 442-]:20]5-02, p. 6.2.] Postanowienia ogólne).
Dla ocenianego grzejnika moc cieplna zbadana jest wyższa od mocy zadeklarowanej przez
producenta.
Stwierdza się, że zbadana nominalną moc cieplna Qso jest zgodna z noľmaýwnq mocq cieplnq
przy niskiej różnicy tempeľatur aso zadeklarowanq w DEKLARÁCJI WŁAŚCIW)ŚCI
UZYTK)WCH nľ 0]/DWU/20]7 z dnia 27.02.20]7 r.
Moc cieplna w ľóżnych warunkach eksploatacyjnych (charakterysĘka)
Zbadana moc cieplna w róznych waľunkach eksploatacyjnych (charakterystyka):

Q:5,6677

.ÁTI'2538

Zadeklarowana pľzez producenta moc cieplna
(chaľakteľystyka) : Q : 5, 2 5 37' AT1'2691

w różnych warunkach

elrspĺoatacyjnych

Przyjęto, że porównanie chaľakterysĺyki zbadanej z charakterystykq zadeklarowanq odbywa
się poprzez obliczenie z każdej z chaľakteľysĘk mocy cieplnych gľzejnika w ĺych samych
warunkach elĺsploatacyjnych. Wyliczona względna różnica mocy nie moze być niższa od -4%
w stosunku do mocy obĺiczonej z charakterysýki zadeklaľowanej.

egz. l
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30 K"

- moc obliczona z charakterystyki zbadanej: 403 ĺ4/,
- moc obliczona z charakteľystyki zadeklarowanej: 394 W,
-

ľóżnica mocy: +2,4oÁ.

Dla

AT:40 K:

- moc obliczona z chaľakteľystyki zbadanej: 578 |'ĺĺ,
- moc obliczona z charakteľysýki zadeklarowanej: 567 W,
- różnica mocy: +2,0oń'

Dla

ÁT:

50 K"

- moc obliczona z charakterysýki zbadanej: 765 ĺľ,
- moc obliczona z chaľakteľysýki zadeklarowanej: 753 W,
- różnica mocy: +],60ń.

Dla

ÁT:60 K:

- moc obliczona z charakterystyki zbadanej: 961 W,
- moc obliczona z charakterysýki zadeklarowanej: 949 W,
- różnica mocy: +],3oń.

Zadeklarowana pľzez pľoducenta w DEKLARACJI WŁAŚCIW)ŚI t-ĺŻyrxowycĺłnr
01/DWU/20]7 z dnia 27.02.20]7 ľ. moc cieplna w róznych waľunkach elrsploatacyjnych
(charakterysýka) grzejnika aluminiowego G500 (niepowtaľzalny kod idenýfikacyjny typu
wyľobu: 7 ] -008-5000-000) jest zgoďna z wynikami badań laboľatoryjnych.
Odpoľnośćna działanĺecĺśnienĺa

Ciśnienie pľóby laboratoryjnej: ],3

dopuszczalne ciśnienierobocze)

:

x ],3 x ]600 kPa

(zadeklaľowane malrsymalne

2704 kPa, brak pęlłlięć,wynik pozyýwny.

Stwierdzono zgodnośćmaksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego ]600 kPa,
zadeklaľowanego w DEKLARACJI WŁAŚCIW)ŚU UZWK)WCH nľ 01/D'tľU/20]7 z dnia
27'02.20]7 r' z wynikiem laboratoľyjnej próby odporności na działanie ciśnienia.
Uwagi: bez uwag

Spľawozdaniesporządzonowtrzechegzemplaruach/rs+aei
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AB0RAĺ0R|UM BADAWIZĹ
tii'zejników i Armaĺury
2

(podpis przeprowadzającego badanie)
* Sprawozdanie z badań sporządzone

ROW

2 StE,

2018

(imię, nazwisko i podpis

laboratorium )

w postaci elektronicznej opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym

pomocyważnegokwalifikowanegocertyfikatu,zgodniezustawązdnial8września2001r.opodpisieelektronicznym
poz. 262, z pożn. zm') lub podpisem potwierdzonym

(DZ.IJ.zŻ0l3ĺ

profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o

informatyzacji działalnościpodmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z2014 r. poz.

lll4).

