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                                  Deklaracja zgodności nr DZ/BPressGas/07 
 

1. Producent wyrobu budowlanego:        

Złączki z brązu:   Złączki z miedzi:                  Montaż/Pakowanie: 

IBP Instalfittings Sp. z o.o.       IBP Atcosa, S.L      IBP Instalfittings Sp. z .o. 

ul. Obodrzycka 61    Polígono Ind. Quintos Aeropuerto  ul.Za Motelem 2A,62-080 

61 – 249  Poznań   Apartado de Correos nº 16, 14080 Córdoba,  Tarnowo Podgórne/Sady 

POLSKA   HISZPANIA  POLSKA 

     

2. Nazwa wyrobu budowlanego: 

>B< Press Gas - złączki zaprasowywane do instalacji gazowych: 

PG 5000 – produkowane z miedzi 

PG 4000 – produkowane z brązu 

 

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: 

Kod PKWiU – 24.44.26 - Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z miedzi i jej stopów. 

 

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego : 

Złączki zaprasowywane typu >B< Press Gas serii PG 4000 i PG 5000 z brązu i miedzi: 

- przeznaczone do wykonywania połączeń na rurach z miedzi w instalacjach gazowych 

- przeznaczone do instalacji na paliwa gazowe wg  PN-C 04750:2011 

-przeznaczone do instalacji argonowych 

 

5. Specyfikacja techniczna: 

 Aprobata Techniczna nr AT/2010-04-04 „Połączenia zaciskowe. Złączki zaprasowywane typu >B< Press 

Gas serii PG 4000 i PG 5000, z brązu i miedzi do instalacji gazowych”, wydanie I/2010, ważna do 

10.05.2015, wydana przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie + aneks nr 1+ aneks nr 2 (przedłużający 

ważność Aprobaty Technicznej nr AT/2010-04-04 do 10.05.2016) 

 PN-EN 1775:2009 – „Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne ciśnienie robocze 

<= 5 bar - Zalecenia funkcjonalne” 

 

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: 

- typoszereg wymiarów: DN12, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 i DN50, 

- maksymalne ciśnienie pracy MOP 5 

- zakresu temperatury pracy -20
o
C ÷ +60

o
C 

 

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej: 

Certyfikat zgodności nr 62/10 oraz 63/10  wydane przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie (ważne do 10.05.2016).  

Dokonano oceny zgodności według Systemu 1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dn.11 sierpnia 2004r, w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 

8. Gwarancja 
 

Łączniki producenta (pkt 1) objęte są 10 –letnim okresem gwarancji, który liczony jest od dnia sprzedaży z siedziby 

producenta  (IBP Instalfittings Sp. z o.o., ul. Za Motelem 2A, 62-080, Tarnowo Podgórne/Sady, Polska) do 

pierwszego odbiorcy. 

 

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w 

punkcie 5. 

Poznań  23. 06. 2015                      Magdalena Jakubaszko 

                                                                                                                      Quality Manager 

       


