
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
№ 00163-CPR3052011 

 

Настоящият документ е издаден в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 09 март 2011 г. 

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:  

Радиатори, изработени от лят алуминий с елементи по смисъла на стандарт EN 442-2, 
приложение G, фиг. G2 
 

2. Идентификация на продукта съгласно изискванията на член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 
305/2011:   

 

Модел:  Desideryo B4        Търговско наименование: Nova Florida 

Междуосие (mm): 350.  

Партиден номер:вижте етикета, поставен върху продукта. 
 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:  

 
Метални радиатори, предназначени за фиксиран стенен монтаж, работещи чрез вода или 
пара с температура под 120°C, захранвани от външен източник на топлина.  
 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт 
на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:  

 
Fondital Spa 

Via Cerreto, 40 
25079 Carpeneda di Vobarno BS 

Italy 
 

 

5. Упълномощен представител:  ----------------- 

 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели 
на строителния продукт, както са изложени в приложение V от Регламент (ЕС) № 305/2011:   

 

Система 3 

 

 

7.  Изпитвания на типа съгласно стандарт EN 442 по система 3, извършени от:  

 
Политехнически университет Милано, Лаб. M.R.T. - нотифициран орган № 1695. 

 



8. Точката не се прилага 

 

 

9. Декларирани експлоатационни показатели  

 

Съществени характеристики  Експлоатационни показатели  Хармонизирана 
техническа 
спецификация  

Реакция на огън A1 

EN 442-1:2014 
 

Емисии на опасни вещества Не 
Изпитване под налягане Няма изтичания при 2400 kPa 
Температура на повърхността 120 °C максимални и съответстващи на 

температурата на водата при подаване 
Устойчивост на налягане Няма счупване при 3200 kPa 

 

Номинална входяща 
топлинна мощност във 
W 

 Междуосие 
350     

ɸ 30 47,3     

ɸ 50 91,5     

Km 0,5865     
n 1,2910     

Топлинна мощност при 
различни условия 
(характеристична крива) 

 
ɸ = Km x ∆T n 

Издържливост: 
Устойчивост на корозия Няма следи от корозия след 200 ч. 

изпитване в климатична камера в солена 
мъгла. 

Устойчивост на боята/лака 
(изпитване чрез решетъчни 
нарези) 

Клас 0 

 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на 
декларираните експлоатационни показатели в точка 9.  

 

 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4.  

 

 

Подписано за и от името на производителя от:  

„Фондитал“ АД 
 

Инж. Кавалини Роберто 
Отговорник технически отдел 

 
Гр. Карпенеда ди Вобарно,    06.07.2015 г.  

 

DOP DESIDERYO  B4 – ed 1 del 6 LUGLIO 2015 


