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DEKLARACJAZGODNOSGI nT PLN 15A

1 Producent wyrobu - Zaklad produkcyjny

1 a. Upowa2niony przedstawiciel producenta:

VÁLVULAS ARCO S.L.

Avda de C¡d 16, Foios 46134 Valencia, Hiszpania
VALVULAS ARCO Sp. z o.o.

ul. Krowoderska 638/6 31-158 Kraków

2. Nazwa wyrobu Kurki kulowe ARCO DN15 - DN25
Typ:JARDIN iSENA.

Wykaz i typorozmiar wyrobów wg zalqcznika nr 'l do deklaracji.

3. Klasyfikacja wyrobu: PKWIU: 28.14.12.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Kurki kulowe ARCO, czerpalne ze zlqczkq do wç2a, przeznaczone sq do stosowania w instalacjach wodociqgowych i

ogrzewania wodnego jako armatura zaporowa. Kurki mog4 pracowaó tylko w dwóch polo2eniach organu zamykajqcego:

calkowicie zamkniçte i calkowicie otwarte, nie powinny byó stosowane do regulacji przeplywu. Monta2 kurków ARCO
powinien byó wykonany zgodnie z instrukcjq monta2u opracowanqprzez producenta. Kurki spelniajq wymagania higieniczne
i mogqbyó stosowane w instalacjach wody przeznaczonej do spo2ycia przezludzl
Rodzaj i lyp przylqcza oraz dopuszczalne ciénienie i zakres temperatur stosowania ka2dego kurka, wg zalqcznikal.

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna AT-15-871212011 pt. ,, Kurki ARCO" Wydana przez lnstytut
Techniki Budowlanej w Warszawie

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

momentów skrçcaj4cych MTr oraz MTz, wg PN-EN 13828:2005 - spelnia wymagania.

MFr oraz MFz, wg PN-EN 13828:2005 - spelnia wymagania

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujqcej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badari

typu, je2eli taka jednostka brala udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnoéci wyrobu budowlanego
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VALVULAS ARCO Sp. z o.o.
ul. Krowoderska 638/6 31-158 Kraków

Zal4cznik nr 1 do deklaracji nr PLN lSAz dnia 01.08.2015 r.

Typ kurka
WieÊkoÉó

nom

Przylqcza Deklarowane
paranretrv Dracv

Rodzaj kurka.
napçd. nr rys,

uwaglrodzaj wynriar
üsntent9

ba¡
lernperalura

o¡

JARÐIN

Dht 15

GZxGZze
zlqczk4 do

wçza

G?åxG1¡:xib'!5

16 0+9û
kurek czerpalny,

dÉwignia,
rys. 16

DN 15 G1åxG-i/¿x¡þ15
DN 20 Gl./¿xGl1oXib20
DN 20 Gr,áxGí:xdr,!5
DN 25 Gl x G1 x.!25

..,ARDIN

DN.15
GZXGZze
zlqczkq do

wçza

GlzxG%xS15

16 0+90
kurek czerpaÌny,

pokrçtlo rnotylkow,e,

rys. 17

DN 15 G]r'zxG%xd'is
DN 20 G31ix G%x ù24
DN 25 G1 xG1 xd¡25

JARDIN DN 15
GZxGZz

szybkoztqczkq
do v-re2a

G%x GYzx +15 16 0+90
kurek ceerpatny,

d2wignia,
rvs. 18

SENA
DN 15 G?exG1/sxØ15

't6 0+50
kurek czerpalny

ogrodovøY,
d2wiqnia, rvs. 32

DN 20 G3lìxG1 xø20
DN 25 G1 xG1'l4xø25

SENA ÐNf5 G?àxG%xØ15 't€ 0+50
kurek czerpalny

ogrodowy.
pokrgtlo motylkowe,

rys.33

SENA DNfs
GZxGZze
zlqc¿kq do

wçza
GYzx.G%xØ"15 16 0+50

kurek czerpalny
ogrodowy, d2wignía.

rys.34,
owint NPT
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