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Hydrantový systém se zploštitelnotr badicí C52

Požárrrí lradicový systénr slouží kzabezpečeni ochrany staveb všelro drulru proti
pozaru.

PRoIIrÁŠExÍ o vLAST|\TOSTE,CI{

I'AvLlŠ A HAR'IMANN spol, s r.o.
V Telčicích 249
533l2 Chvaletice
Česká Republika

60934000l CZ(l0934000

Oztrántený sr.rb.jekt: Technického ústavtt požárrrí ochranv MV
Pískclr,á 42
]43 00 Praha 4 - Modřany
autot,izovatlá osoba č,22 l
rlotifikovarlá osoba č. ]022

Výše uvedená osoba v soLtladr-r s nař,ízetlínr Evropského pal,laltrentu a Rady (EU) č.
305l2l l ze dne 9,března 20l l ( nařízení o stavebníclt výrobcích - CPR) vydává toto
osr,čdčettí pro stavebrtí výrobek:

O.sr,ěc|čerlí o stálosti vlastrtostí ó. l 022-CPl{ 023l20l 4

Tínrto výše tlvedetrá osoba osvěclčtlje. že uveclený l,ýrobek odpovídá technické nornrě
CSN EN 6]1-2 ecl2.2012

vy,dává výrobce:
Sídlo:

tčoltltč:

prťrnlěr lrad ice
Délka lradice
Typ protrdrlice
Průrlrěr proudttice
Mirr, prťrtok
Max. 1lracovlrí tlak

52mrn
nrax.20ttl
kombinovaná s ktrželor,ýrn prouclem
ekv. l2rnrrl
0,4/180 ( MPa/l,nrin-l )

1,2 MPa



Záklaclní charaktelistiky vlastnosti IJarmolrizovarré teclr lr ické
spec ifikace

Dodávka hasiva průnrěr hadicc
Minirlrálrrí průtok
učinná délka dostř,iku
Sprclrový proud
KonstrLl kce rr av ij ákLr

Otáčelrí naviiákLr

Vyhovrrje
Vyhovuie
Vylrovrrje
Vylrovtrje
Vylrovuje
Vyhovuie

CSN EN 67 l -2ed2.1012012

č1.4.2.1.
ě1.4.z.2
č1.4.z,3
č1.4.2.4
čl. 4.3.3
é1.4.3.4

Pl ovozn í spo leltlivclst Vykyvovárr í naviiáku
C)dol lrost rrav ijáktr proti rráraztt
Odol rrost ttavijákLr proti zatížení
l ladice obecně
U zav íratelrtát proud nice
Odolnost proti nár,aztl uzavíratelrré
proudtt icc
Ov ládac í l]1ol,nellt uzavír,ateltlé
pro udIt ice
Přítokový ventil
RLrčttč ov ládaIrý př,ítokor,Ý ventil
Hydrarrlické vlastrrosti odolnost
proti vrr itř,rr íttlu př,etlaku
H;,clratr lické vlaslnosti - pevnost

VyhovLrie
Vylrovtrje
VyhovLrje
Vylrovujc
VylrovLrje

VylrovLrjc

VylrovLric
Vylrol,Lrje
VylrovuIe

Vyhovrrje
Vyhovrrje

čI.4.j.5
čl. 4.3.6
čl. 4.j.6
čl. 4.3.1
č1.4.3.2

cl. 4.). l

č1.4.3.8
čl 4 3.9
č1.4.3.I0

čI.4.3.12
čl, 4.3.13

Schopnost odvíjerlí
had ice

Naviiák - ildvíjeoí síly
N aviják : clynarn ické bržděn í
Flaclicc - rrlaxitttálltí détka

VylrovLric
Vyhovtrje
VylrovLric

čl
čl
xlLl

4.4.1
4.4.2
4.4.3

Stálost provozní
spolch livosti

Odolnost proti korozi
povlakovarrých částí
Odolnost proti korozi
zavod ňovatrých součástí
Zkoušl<v stárn Lrtí plastů

VylrovLrle

VyltovuIe
Vyhovuje

čl. 4.8,l

č1.4.B.2
č1.4.8.3

Ve Chvaleticich 1 ,1.2014

a Hartmann spol. s r.o.
V TELč|cícH 24'9

_ 53312 cHVALETlcE
lČO: 60934000 DlČ: CZ60934000

TEL.: 466 985 890 .2


