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                   Deklaracja zgodności nr DZ/K65/02 

 

1. Producent wyrobu budowlanego:        
                                                                         Montaż/Pakowanie: 

IBP Atcosa, S.L           IBP Instalfittings Sp. z o.o. 

Polígono Ind. Quintos Aeropuerto   ul. Za Motelem 2A, 62-080 

Apartado de Correos nº 16, 14080 Córdoba,  Tarnowo Podgórne/Sady 

HISZPANIA     POLSKA 
   

2. Nazwa wyrobu budowlanego: 

 
Seria K65- łączniki ze stopu  miedzi  Wieland K65 do chłodnictwa oraz innych połączeń lutowanych, 

wysokociśnieniowych. 

 

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: 

 
Kod PKWiU – 24.44.26 - Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z miedzi i jej stopów. 

 

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: 
 

Łączniki przeznaczone są do łączenia rur miedzianych typu Wieland K65 w chłodnictwie oraz innych połączeń 

lutowanych, wysokociśnieniowych. 

 

5. Specyfikacja techniczna: 
 

PN-EN 12735-1:2010  Miedź i stopy miedzi - Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach 

klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 1: Rury do instalacji rurowych 

PN-EN 378-1+A1:2011 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

środowiska - Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru 

PN-EN 378-2+A1:2010 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

środowiska - Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie 

PN-EN 378-3:2008 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

środowiska - Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista 

PN-EN 378-4:2010 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

środowiska - Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk 

97/23/EC PED, Aneks I, Paragraf 4.3 –Pressure Equipment Directive (certyfikat nr 479/2011/MUC na zgodność z 

Dyrektywą 97/23/EC PED, ważność – czerwiec 2013, wydany przez TÜV SÜD Industrie Sernice GmbH ) 

AD 2000-Merkblatt WO - certyfikat nr 1679310 (wydany przez TÜV SÜD Industrie Sernice GmbH, ważność -

czerwiec 2013) 

  

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: 
 

 Łączniki  wykonane ze stopu miedzi Wieland  K65 (CuFe2P)  do połączeń lutowanych, wysokociśnieniowych  

z rurami miedzianymi typu Wieland  K65 (CuFe2P)  . 

 Maksymalne ciśnienie robocze: 120 bar 

 Typoszereg wymiarów: 5/8”, 3/4”, 7/8”, 11/8”. 

 

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu 

lub numer raport z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 

zgodności wyrobu budowlanego: Nie dotyczy – system oceny zgodności 4. 
 

Deklaruje z pełna odpowiedzialnością , że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w 

punkcie 5. 

 

Poznań   03. 01. 2013                                                                        Magdalena Jakubaszko 

                                                                                                                       Quality Manager 
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