PRotlrÁŠpxÍo vrAST|itoSTECH
č.z-zol+

Fladicový rraviiák s tvarově stáIou hadicí typ 25-2
Požárnílradicový systérn slor-rží k zabezpeěení ochrany staveb všclro drul-rLr proti
poZaILl-

vydlrr,lr výrobce

:

PAVLIŠA HARTMÁNN

S íd lo:

V Tetěicíclr 249
5j3|2 Clrvaletice
Česká Republika

tčolptč:

60934000/ CZ60934000

Oznítntertý

strb.|ekt:

sprrl. s r.o.

Techrrického ťlstavu požární ocltrany

Písková 42

MV

l43 00 Praha 4 - Modřany
aulorizovaná osoba č,22 l
rrotifikovarlá osoba č. l 022
Výše Lrveclerlá osclba v sottladlt s trařízettírrt E,vropskólro parlaIrteIrttt a Rady ([U)

č.

3a5l2l l ze dlte 9,břez,rra 201 l ( nařízení o stavebních výrobcíc|r - CPR) vydzivá toto
osvědčcrríplo stal,ební výrobek:
Osvědčerr í o stálosti vlastností č.l 022-CPR 0]9120l4

Tínrto výše uvedená osoba osvědčtrje, že uvedený r,ýrobek octpovídá techrrieké tlornrě

CSN EN 611-1ed.2:20l2

průrltěr had ice

Délka ltadice
Typ proLldrrice

25rnm

rrrax. jOrn

korrrbilrovatrá
'l

.s

ktrželovýtll ;lrottdctrt

Průrněr pl,oudttice

ekv. 0rllrrr

Mirr, průtok
Max. pracovrlí tlalt

0,4/10l,_5 ( MPa/l.tnin-l ;
1,2 MPa

.

Základni charakteristiky

vlasttlosti

Hartrronizovan é teclrn i cké

specifikace
CSN EN
Dodávka hasiva

Provozní spolehlivost

průměr lraclice

Vylrovuie

č1. 4,2.1.

V1,1rovu je

učinrrá délka dostřikrr
Sprclrový proud
Konstrtrkce naviiákrr
Otáčenírraviiáku

Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovtrje

č1.4.2.2
č1.4.2.3
ó1.4.2.4
č1.4.3.3

VyhovLrie

čl,4.3.4

Vykl,y9y5,,,

Vyhovuje
Vylrovuje

čl. 4.3.5

VylrovLrje

čl. 4,3.6
čl. 4.3. l

1

rravijáktr

Iladice obecttě
U

Vylrovuie
Vyhovuje

zavírate]ltá proudn ice

Odolnost

1;t,oti rráraztr Lrzar,íratelrlé

pror-rdnice

ovláciací moment trzavírate lné
proudn ice

Přítokor,ý verrtil
RLrčrrě ovládaný přítokový ventil

Hydraulické vlastnosli
proti vn

-

Naviják - odvíjecí síly
Naviják - dyriarnické brždění
Hadice

StáIost provozttí
po lelr lir,osti

s

itř,tt ím tr

-

č1.4.3.6

č1.4.3.2

V;,hovtl je

čl. 4.3.1

VyhovLlje

čl,4.3.B

VyhovLrie

Vylrovrrje

č1.4.3.9

čI.4.j.l0

odolttost

přetlaktr
Flydr aulické r,lastrrosti - pcvttost

Sclropnost odvíierrí

-l ed2.1 0l20l2

Minimállrí prťrtok

Odolrrost rravijáku proti ttáraztr
Odolnost navijáku proti z,atižení

had ice

6-1 l

tttaxinráltlí délka

Vyhovtrje

č|.4.3.12

VylrovLrje

čl. 4.3.

Vvhovtrje

I

3

čl. 4.4.1

Vyhovtr je

č1.4.4.2

Vy,hovrr je

čl. 4.4.3

VylrovLrje

čl. 4.8.

Odolrlost proti korozi
povlakol,atrých částí
Odolrrost proti korozi
zavodňovaných součástí
Zl<otršk.v stárn utí pI astťr

Ve Chvaleticích t1.7.2014

]

Vyltovuje

č1.4,8,2

Vy|rovLrje

č1.4.8.3

ztleněk pavliš
Jctlnatel společnosti

