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Systém gabotherm PB-R

Závod gabotherm Viega GmbH & Co. KG

PREKLAD ORIGINÁLU

VYHLÁSENIE SPOLOČNOSTI KIWA

Toto osvedčenie s certifikátom výrobku vydáva spoločnosť Kiwa na základe BRL 5605  
„BRL 5605 Plastics piping systems of PB intended for heating installations: radiator connections“  
(BRL 5605 Systémy plastových rúrok z PB určené na inštaláciu vykurovania: pripojenia  
radiátorov) 17.07.2014 v súlade s nariadeniami spoločnosti na certifikáciu produktov.

Spoločnosť KIWA vyhlasuje, že ručí za to, že:
‒  výrobky zhotovené výrobcom zodpovedajú technickým normám uvedeným v Technickom 

osvedčení s certifikátom výrobku, ak sú označené známkou KOMO® spôsobom uvedeným  
v Technickom osvedčení s certifikátom výrobku;

‒  certifikované výrobky systému gabotherm PB-R majú vlastnosti uvedené v Technickom 
osvedčení s certifikátom výrobku, ak:

 ‒  systém gabotherm PB-R určený na vykurovacie zariadenia sa inštaluje v súlade  
s postupmi určenými v Technickom osvedčení s certifikátom výrobku;

 ‒   sú splnené podmienky používania uvedené v Technickom osvedčení s certifikátom 
výrobku.

Na základe Technického osvedčenia s certifikátom výrobku spoločnosť Kiwa nevyžaduje kontrolu 
iných častí systému gabotherm PB-R, ani výroby samotného systému gabotherm PB-R.

Luc Leroy
Kiwa

Certifikát je uvedený v prehľade webovej stránky Stichting KOMO: www.komo.nl.
Poradenstvo: navštívte stránku www.kiwa.nl, aby ste sa uistili, že je tento certifikát stále platný.

Držiteľ certifikátu Vyrobené v
Viega GmbH & Co. KG Závod gabotherm Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1 Werk Niederwinkling
57439 ATTENDORN Bernrieder Straße 12
Nemecko 94559 NIEDERWINKLING
 Nemecko
Tel. č.:  +49 (0)2722 / 61-0 Tel. č.: +49 (0)2722 / 61-7501
Fax:  +49 (0)2722 / 61-1415
e-mail:  info@viega.de
web:  www.viega.de
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systém gabotherm PB-R 

OPIS VÝROBKU
Plastové rúrkové systémy PB-R sú určené na inštalácie vykurovania: pripojenia radiátorov na základe BRL 5605.

Systém pozostáva z:
• trojvrstvových rúrok PB-R vyrobených spoločnosťou Viega GmbH & Co. KG (certifikát K11612);
•  kovových závitových  a lisovacích tvaroviek vyrobených spoločnosťou IPA Produktions- & Vertriebsges.m.b.H  

(certifikát K11612);
• vlnitých ochranných rúrok vyrobených spoločnosťou Viega GmbH & Co. KG (certifikát K12060).

Rozmery rúrok uvedené v tabuľke nižšie sú súčasťou tohto certifikátu.

Nominálny vonkajší  
priemer (mm)

Hrúbka steny  
(mm)

Závitové tvarovky Lisovacie tvarovky

12 1,3 X X
15 1,5 X X
18 2,0 X X
20 2,0 X X

Farba: prírodná vnútri/oranžová zvonka.


