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Система 'Schiedel UNl' для вiдведення продуктiв згоряння з робочою
темпераryрою до 600 ОС, lцо складаGться з керамiчних труб з внутрiшнiм
дiаметром вiд 120 мм до 600 мм, оболонки з керамзитобетону i

мiнераловатного утеплювача та система 'Schiedel Qчаdrо' длtя вiдведення
продукгiв згоряння з робочою темпераryрою до 200 ОС, lцо склада€ться з
керамiчних труб з внутрiшнiм дiаметром вiд 140 мм до 300 мм та оболонки з
керамзитобетону

6903; 68'10

код УКТ ЗЕ/1, ]'IJ ЗЕД

код ДКПП, ОКП

п, 5.3 (Табл. 1), 6.4 (Табл, 2|, 6.12, 6,20 ДБН В.1.1-7-2016 'Пожежна безпека об'екriв
будiвництва. 3агмьнi вимоги' ,п.п. 4.2,3 ДСТУ Б В.2,5-33:2007 "lнженерне обладнання
будинкiв i споруд. Поквартирне теплопостачання житлових будинкiв з
газовому паливi з закритою камерою згоряння з колективними димоходами i димохiдними
системами. 3агальнi технiчнi умови" tцодо rрупи горючостi керамiчноТ труби (НГ-негорюча),
п. п. 5.3 (Табл. 1), 6.4 (Табл. 2) ДБН В ,l,,|-7-2016, п.4.2.3 ДСТУ Б В.2.5-33:2007, п. 6.3.1.3.5,8 ДБН
В.1.2-7-2008 "Система забезпечення надiйностi та безпеки будiвельних об'екriв. OcHoBHi
вимоги до будiвель i споруд. Пожежна безпека", ДСТУ Б В.1.'|-4.98* ''3ахист вiд пожежi.
БУдiвельнi конструкцiТ, Методи випробувань на вогнестiйкiсть. 3агальнi вимоги" та,ЩСТУ Б
В.1.'|-8:2003 "3ахист вiд пожежi. Кабельнi проходки. Метод випробування на вогнестiйкiсть"
ЩОдо межi вогнестiЙкостi REl 45 горизонтальноТ проходки (через перекриття) систем
'Schiedel UNl' та 'Schiedel Quadro', п. 6.3.1.3.5,10 ДбНВJ.2-7-2008, ДСТУ Б В.,1.1-4-98* "3ахист
вiд пожежi. Будiвельнi конструкцiТ. Методи випробувань на вогнестiйкiсть.3агальнi вимоrи",
ДСТУ Б В.1"|-16:2007 "3ахист вiд пожежi. Повiтропроводи. Метод випробування на
ВОГНеСтiЙкiстЬ" tцодо герметичностi та теплоiзолювальноТ здатностi за нормальних умов
наrрiвання та за умови вигоряння (протягом 15 хвилин та температурою газу 1000 оС), п.п.
3.5, 4.6,4.9,4,10 дстУ Б В.2.7-7:2008

"Schiedel GmbH & Со. KG", Lerchenstrasse 9, D-80995, Мчпсhеп,
Deutschland (Нiмеччина) , адреса виробництва: Hauptstrasse 66, D-95676,
Wiesau, Deutschland (Нiмеччина)

ТОВ "flимохiднi системи", УкраТна, 03О40, м. Киiв, вул. Василькaвська, 14,
KiM. 503, код еДРПОУ 38800024, (доручення ''Schiedel GmbH & Со. KG''
(Н iмеч чина) N9 425 вiд 24.02.201 4р.|

СИСтема 'Schiedel UNl'дгrя вiдведення продукгiв згоряння з робочою темhературою до 600 'С,
tЦО складаеться з керамiчних труб з BHyTpilllHiM дiаметром вiд 120 мм до 600 мм, оболонки з
КеРаМзитобетону i мiнераловатного утеплювача та система 'Schiedel Qчаdrо'дгlя вiдведення
ПРОДУктiв зrоряння з робочою температурою до 200 ОС, lцо смадаеться з керамiчних труб з
BHyTpiulHiM дiаметром вiд 140 мм до 300 мм та оболонки з керамзитобетону, цlо
вигОтовляються серiЙно з 'l5 вересня 2022 до 14 вересня 2О2З з проведенням те*нiчного
НаГЛЯДУ 3а СеРтифiкованою продукцiею один раз на piK (схема сертифiкацii: сертифiкацiя
ПРОДУКЦii; ЩО випУскаеться серiЙно, за аналiзом документiв) (протокол сертифiкацiйних
випробувань на негорючiсть No 127l3l.[1-2010 НДЦ вiд 29.06,2010р. ВЦ НДЦ УкрНДШПБ МНС
УКРаiни,01011, м. Киiв, вул. Рибальська,18, атестат акредитацii Ne 2Т278 вiд 30.,12.2008,
ДiЙсниЙ до 29,12,201'|р., протоколiв сертифiкацiйних випробувань N9 4/С-ДС-15, Nc 5/с-дс-,15
ВiД 11.09.2015Р.АВЦ ТОВ НВЦ 'евростандарт' 81500, м. Городок, вул. lвасюка,26, Львiвська
обл,, атестат акредитацiТ Nc 2Н1069 вiд 25.09.2014р.)

Орган з оцiнки вiдповiдностi ТОВ кУКРСЕРТlФlКЕЙШН})
вул. Володимира Gтельмаха, 62fl, м. PiBHe, 33018,
тел. +38073 -77 -321 -77, e-maal: ukrceЁification@ukr.net

,15.09.2022 виданого ВЦ ТОВ (УКРСЕРТlФlкЕЙШН), 33о18,
висновку за аналiзом документацiТ Ns 381-Б/СА вiд
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инициuы,


