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Grrejników iArmatury

sfr. 1/3

Radom, 02.10.2017 r.

(pieczęć nagłówkowa laboratońum, w sprawozdaniu
sporządzonlłn w postaci elektronicmej - nazłła i
adres laboratorium)

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 37I17AMINB

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu: grzejnik aluminiowy
LIDER.

Nazwa i adres zlecającego przeprowadzeńę badń: Małopolski Wojewódzki Inspehorat
Nadzoru Budowlanego, 30-033 Kraków, uL Łobzowską 67.

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

A. Oznaczenie próbki.

1. Miejsce pobrania próbki: u sprzedawcy:YOMMlX Michał Janicki Sp, J., 32-090 Słomniki,
ul. Zeromskiego IE, miejsce pobrania próbki: Słomniki, ul. Żeromskiego IE.

2.Datapobrania próbki: I9 lipca 20I7 r.;nr protokołu pobrania próbki: nr t.

3 . Data dostarczenia próbki : 3 ] . 0 7. 2 0 ] 7 r. ; nr protokołu przyj ęcia próbki :

LAD/B/1/1/37/17/LA.

4. Oznaczenie produce nta: producent: Edmund Idkowiak IDMAR Zalrład Produkcyjno-
Usługowy, 62-050 Krosno, ul, Główna 9a.

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący: LIDER,
LID/20]6/2309.

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

7. OkreŚlenie sposobu opakowania próbki: próbka do bądań (grzejnik) była w stanie
nieuszkodzonym, w oryginalnym opakowaniu producentą. Na opakowaniu znajdowała się
naklejka z nadrukiem: ,,Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budówlanego w
Krakowie, zabezpieczona do badąń próbka wyrobu budowlanego" oraz pieczęcią
urzędową o treŚci: ,,Z up. Małopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego licei
Markiewicz Elcspert Nadzoru Budowlanego w Dziale Wyrobów Budowlartych".

8. Wielkość partii wyrobu budowlanego,zktórej pobrano próbkę: 38 sztuk.

9. Wielkość (ilość, masa, objętość) próbki: ] sztuka - próbka do badań.
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10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano
przy pobi eran iu i zab ezpięczartiu próbki :

- art. 25 ust. ] i 2 ustawy z dnia ]6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U z
20]6 r. poz. 1570),

11. Data przeprowadzenia badania badania cieplne: 03.08.2017 r. - 04.08.20]7 r., badanie
szczelnoŚci pod działaniem ciŚnienia i odporności na działanie ciśnienia: 04.08.20]7 r.

12. Miejsce przeprowadzenia badania (eśli zostało wykonanę poza siedzibą laboratorium):
stąła 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 identyfikacja zastosowanych metod badań.

Oględziny: ]0 - cio członowy aluminiowy grzejnik c. o. LIDER, kolor lakieru: biały. Na
zewnętrznych powierzchniach grzejnik nie posiadał trwałych oznaczeń. Grzejnik był w stanie
oraz iloŚci i wielkoŚci umożliwiającej przeprowadzenie badań w zleconym zalcresie.

Badania firy czno-chemiczne :

Nominalna moc cieplna dla AT=50 K

Badanie laboratoryjne nominalnej mocy cieplnej dla AT:50 K aluminiowego grzejnilra
LIDER przeprowadzono wg PN-EN 442-2:20]5-02 Grzejniki i konwektory. Część 2: Moc
cieplna i metody badań, p. 5.4.2 Metoda wagowa oraz p. 5.5.] Normawna moc cieplna
modelu (EN 442-2 : 20 1 4).

Zbadana nominalna moc cieplna grzejnika dla AT:50 Kwyniosła 749 W.

Szczelność pod działaniem ciśnienia

SzczelnoŚĆ pod działaniem ciśnienia grzejnika LIDER zbadano wg PN-EN 442-t:2015-02
Grzejniki i konwektory. Część I: Wymagania i warunki techniczne, p. 5.4 Szczelność pod
dziąłąniem ciśnienia (EN 44 2- I : 2 0 1 4).
SzczelnoŚĆ pod działaniem ciśnienia: ciśnienie próby wynosiło 2080 kPa (1,3 x ]600 kPa,
jako zadeklarowane maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze). Wynik: brak przecieku.

Odporność na działanie ciśnienia

Odporność na działanie ciśnienia grzejnika
Grzejniki i konwehory. Część I: Wymagania
działanie ciśnienia (EN 4 4 2- 1 : 2 0 1 4).

LIDER zbadano wg PN-EN 442-1:20]5-02
i warunki techniczne, p. 5.6 Odporność na

OdpornoŚĆ ną działanie ciśnienia: ciśnienie próby wynosiło 2704 kPa (1,j x ],3 x ]600 kPa,
jako zadeklarowane malrsymalne dopuszczalne ciśnienie robocze). Wynik: brakpęlłlięć.

Inne badaniaz nie dotyczy

Ocena i interpretacja łvyników badań na zgodność z deklarowanymi właściwościami
uzytkowymi wyrobu budowlanego określonymi w pkt. 4 ,rProtokołu pobrania próbki
rvyrobu budowlanego/próbki kontrolnej łvyrobu budowlan e go no 

:
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Nominalna moc cieplna dla (D56 (Nominalna moc cieplna dla AT=50 Ę

Porównanie wyników bądania nominalnej mocy cieplnej dla AT:50 K grzejnilra LIDER z
wartościąmocy zadeklarowanąprzez producenta przedstawia się nastęllująco:
, moc zbadana: 749 W,
,moc zadeHarowana: 8]7 W.

Moc cieplna zbadana nie powinna być niższa więcej niż o 4% w stosunku do mocy
zadeklarowanej przez producenta (PN-EN 442-]:2015-02, p. 6.2.1 Postanowienia ogólne).
Dla ocenianego grzejnika moc cieplna zbadana jest niższa od mocy zadekląrowanej przez
producenta o 8,3 oń

Stwierdza się, że nominalna moc cieplna dla AT:50 K nie jest zgodna z mocązadeklarowaną
w Deklaracji Waściwości Uzytkowych Nr: ]/LID z dnia ]7.01.2017 r.

Szczelność pod działaniem ciśnienia

Ciśnienie próby laboratoryjnej: I,3 x ]600 kPa (zadeklarowane malaymalne dopuszczalne
ciśnienie robocze) : 2080 kPa, brak przecieku, wynik pozyĘwny.
Stwierdzono zgodność maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego 1600 kPa,
zadeklarowanego w Deklaracji Waściwości UĄtkowych Nr: ]/LID z dnia ]7.0].20]7, z
wynikiem laboratoryjnej próby szczelności pod działaniem ciśnienia.

Odporność na dzialanie ciśnienia

Ciśnienie próby laboratoryjnej: ],3 x ],3 x 1600 kPa (zadeklarowane malrsymalne
dopuszczalne ciśnienie robocze) : 2704 kPa, brak pękrlięć, wynik pozytywny.
Srwierdzono zgodność malcsymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego 1600 kPa,
zadeklarowanego w Deklaracji Waściwości Użytkowych Nr: I/LID z dnia ]7.01.20]7, z
wynikiem laboratoryjnej próby odporności na działanie ciśnienia

Uwagi: bez uwag
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(podpis przeprowadzająpego badanie) - ?. PAź. 2017 (imię, nazwisko i kierownika laboratorium )

* Sprawozdanie z badń sporządzone w postaci elektronicznej opatruje się bezpiecznym podpisem weryfikowanyn przy

pomocy Wżnego kwalifikowanego cerĘdrkafu, zgodnie z ustawąz dnia 18 wrzsśnia 2001 r. o podpisie elektroniczn},rn @Z. IJ. z 2013 r
poz.262, zpoźn. zm.) lub podpisem potwierdzonym proftlem zaufanym oPUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o

informafyzacji działalności podmiotów realizujących zadania pub|iczne (Dz.IJ, z2014 r. poz. 1114).
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