
KRAJOWA DEKLARACJA WTASCWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 2318712120'17

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zawory kulowe proste ARCO-SENA DNx

Gdzie x = I ; 10; 15 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 65; B0 ; 100

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
SENA -wymiar przylqcza G- GWxGW, dáwignia
Gdzie ,,wymiar przytqcza G": % ; %; %;%; 1 ; 1% ; 1%;2 ; 2%; 3, 4

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zawory kulowe pelnopzelotowe i z pzelotem zredukouanym, proste pzeznaczone sq do stosowania jako armatura
zaporowa do zamykania i otwierania pzeptywu w instalacjach wodociqgowych i centralnego ogzewania o parametrach:

ciónienie 30 bar, temperatura -20 + 120 0C. Mogq pracowaó tylko w dwóch poloieniach organu zamykajqcego: calkowicie
zamkniçte i calkowicie otwarte, nie powinny byó stosowane do regulacji pzeplyuru.
Zawory moåna stosowaó w dov'rolnym poloieniu osi kanalu pzeplywowego, w pionie, poziomie lub pod kqtem, z
zapewnieniem miejsca na sterowanie d2wigniq. Montai zaworów powinien byó nrykonany zgodnie z instrukcj4 montaåu
opracowanq pzez producenta. Zawory spelniajq wymagania higieniczne i mogq byó stosowane w instalacjach wody
pzeznaczonej do spoiycia pzez ludzi.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcjiwyrobu:
VÁLVULAS ARCO S.L. Avda de Cid 16, Foios 46134Valencia, Hiszpania

5. Nazwa i adres siedziby upowa2nionego przedstawiciela o ile zostal upowaZniony:
VALVULAS ARCO Sp. z o.o. ul. Krowoderska 638/6 31-158 Kraków

6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stalo5ci wla5ciwo5ci uZytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
Aprobata Techniczna AT-15-871212016 pt. ,,Zawory ARGO"

wydana w 2016 r. przez Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa l, 00-611 Warszawa

8. Deklarowane wlaÉciwo5ci

9. Waéciwoéci u2ytkowe okreélonego powy2ej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8
deklarowanymi wlaSciwoéciami u2ytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlaéciwo6ci u2ytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wylqcznq
odpowiedzialnoéó producenta.

W imieniu producenta podpisal: Miguel San Martin - Dyrektor Generalny Sp. z o.o

AR0t

Zasadnicze charakterystyki
wvrobu budowlaneqo dla daneqo zastosowania lub zastosowañ

Deklarowane vúaóciwoSci uiytkorrve Uwagi

Wvqlad zewnetnnv Spelnia wymaqania
Wvmiarv Spelnia wymagania
Dzialanie zalrcru Spelnia wymaqan¡a
Moment napçdowy, max, ilm DN8-4, DN10-5, DN1H , DN20-8, DN25.t0, DN32-15 , DN40-

20. DN50-28. DN6F35. DN80-45. DN100-65

Odpornoóé na skrçcanie po wykonaniu próby pzy
zastosowaniu momentów skrçcaj4cych MFr / MFz,, Nm:

DN8-20/1 6, DN1 0-35/28, DN I 5-75/40, DN20-1 00/68, DN25-
125/100, DN32-160/128, DN40-200/160, DN5{Þ250/200, DN6F

300/250, DN80-370'æ0, DNt00-465/370
Odporn06é na zginan¡e po wykonaniu próby momentami
zginaj4cymi MFr / MFz,, Nm:

DN8-30/15, DN1F70/35, DN15-105/53, DN20-225/113, DN25-
340/1 70, DN32-475/238, DN40{1 0/30s, DN50-r I 00/550, DN65-

1550r/75, DN80-1900/950. DN100-2500/1250

Wvtnvmaloéó oqraniczn ików Soelnia wvmaoania
Szczelnoóó vræwnet¡zna i zewnetzna Spelnia wymaqania
Tnvaloéé Spelnia wymaqania
Wytr¿ymaloóó hyd rauliczna SDelnia wmaqania
Uszczelnienie kqtovræ à 60 dla DN 8+5()

> 5o dla DN 6$..100
Szczelnoóó ¡ r/vyt¡zymaloÉó hyd rauliczna w maksymalnych
warunkach oracv

Spelnia wymagania
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