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Курчатова, 62Д, висновку за аналiзом

Система 'Schiedel UNl' дгrя вiдведення продуrсiв згоряння з робочою
температуроюдо 600 'С, що складаеться з керамiчнихтрубз внутрilлнiмдiаметром
вiд 120 мм до 600 мм, оболонки з керамзитобетону.i мiнералlоватного утеплювача
та система 'Schiedel Quadro' дгrя вiдведення продуlсiв згоряt ня з робочою
темпераryрою до 200 'G, що складаеться з керамiчних труб з внутрiшнiм дiаметром
вiд 140 мм до 300 мм та оболонки з керамзитобетону

кодДКПП, ОКП

П. 5.3 (Табл. l), 6.4 (Табл. 2'), В.12,6.20 ДБН B,1.1-7-2016 'Пожежна безпека об'сктiв будiвництва. 3агальнi
ВИмОrи' ,п.п. 4.2.3 ДСТУ Б В.2.5-33:2007 "lнженерне обладнання будинкiв l споруд, поквартирне
теплопостачання житлових будинкiв з теплогенераторами на rазовому паливi з закритою камерою згоряння
З кОлективними димоходами i димохiдними системами. Загальнi технiчнi умови" lцодо rрупи rорючостi
керамiчноI труби (НГ-неrорюча), п. п. 5.3 (Табл. l), 6.4 (Табл. 2| ДБН В1.1-7-2016, п. 4.2.3 дСту Б в.2.5-33:2007,
П.6.З.'l.З.5.8 ДБН В.1.2-7-2008 "Система забезпечення надlйностi та безпеки будiвельних о6'екгiв. OcHoBHi
вИмОrи до будiвель l споруд, Пожежна безпека"., ДСry Б В.1.1-4-98* "Захист вiд пожежi. Будiвельнi
констрУкцiI. Методи випробувань на воrнестiйкiсть.3аrальнi вимоги" та Д9тУ Б В.1;1-8:20О3 "3ахист вiд
пожежi. Кабельнi проходки, Метод випробування на вогнестiйкiсть" цодо межl вогнестiйкостi REl 45
горизонтальноI проiодки (через перекриiтя)-систем 'schiedel UNl' та 'sсtriёсеt Quadro', п. 6.3.1.3.5.,l0 дБн '
В.1.2-7-2008, ДСТУ Б B.1.1-4-98- "Захист вiд пожежi, Будiвельнi конструкцii'. Методи випробувань на
ВОГНеСТiЙкiСтЬ. 3аrальнi вимоги", ДСТУ Б B.{.1-16:2007 "3ахист вiд пожежi. Повiтропроводи, Метод
випробування на воrнестiйкiсть" щодо герметичностi та теплоiзолювальнот здатностi за нормальних умов
Нагрiвання та 3а умови вигоряння (протяrом l5 хвилин та температурою rазу 1О00 ОС1 п.п. i.5, 4.6, 4.9;4.1о
ДСТУ Б В.2.7-7:2008

'Schiedel GmbH & Со. КG'(Нiмеччина) адреса: Lerchenstrasse 9, D-80995,
Munchen, Deutschland; адреса виробництва: Hauptstrasse 66, D-95676,
Wiesau, Deutschland (Нiмеччина)

ТОВ'flимохiднi Системи', УкраТна,03040, м. КиТв, вул. Василькiвська, 14,
KiM. 503, код еДРПОУ 38806024 (доручення'Sсhiеdеt GmbH & Со. KG.,
Нiмеччина Ns 425 вiд24.02.2014р.|

Система'Sсhiеdеl UNl'дrrя вiдведення продуlсiв згоряння з робочою температурою до 600 "С, що
складаеться з керамiчних труб з BHyTpilltHiM дiаметром вiд 120 мм до 600 мм, оболонки з
керамзитобетону i мiнераловатноrо утеплювача та Gистема 'Schiedel Qчаdrо' дгtя вiдведення
продуtтiв згоряння з робочою темпёраryрою до 200 ОС, lцо скпалаеться з керамiчних труб з
BHyTpilllHiM дiаметром вiд 140 мм до 300 мм та оболонки з керамзитобетону, Iцо виготовляються
серiйно з 16 вересня 202'l до 15 вересня 2022 з проведенням технiчного наrляду за сертифiкованою
ПРОдУкцiею один раз на piK (протокол сертифiкацiйних випробувань на негорючiсть tti tzzl3цl-
2010 ндц вiд 29.06,20,10p. вц ндц УкрНflШПБ МНС УкраТни, 0l011, м. Киiв, вул. Рибальська, i8,
атёстаТ акредитацii Ne 2т278 вiд 30.12.2008р,, протоколiв сертифiкаЦiйних випробувань N9 4/С,
дс,15, N9 5/с-дс-15 вiд 1't.09,2015р.АВц тов нВц 'евростандарт' 81500, м. iородок, вул.
lвасюка, 26, Львiвська обл., атестат акредитацiТ Nc 2Н1069 вiд 25.09.2014р.)

Орган з оцiнки вiдповiдностi
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тел. +38073 -77 -321,77, e-mail:ukrceЁification@ukr.net,
https ://u krceЁification.com
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