
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
referencje: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 305/2011 

nr TST03-CPR-2017/14/12 
 
1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: KLASIK (Luiza) 
Ogrzewacz pomieszczeń opalany paliwem stałym bez zaopatrzenia w ciepłą wodę  EN13240:2001/A2:2004/AC:2007 
 
2)  Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany 
zgodnie z art. 11 ust. 4: Model termsistem Tehnika  “KLASIK” (Luiza) 
 
Piece kominkowe opalane drewnem wyprodukowane przez TERMOSISTEM TEHNIKA  D.O.O. są zaprojektowane do 
ogrzewania ogólnego oraz do dodatkowego ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych oraz socjalnych, t.j. w standardo-
wym otoczeniu bez zagrożenia wybuchem lub bez obecności substancji lotnych. Piece kominkowe są zaprojektowane 
do pracy przerywanej. 
 
Podstawowe parametry techniczne pieców kominkowych 

 

typ 

wymiary (mm) 

waga (kg) 

moc 
znami-
onowa 
(kW) 

zużycie 
paliwa 

(kg/godz) 

Średnica 
wylotu 
spalin 
(mm) 

 zalecana 
siła ciągu 

(PA) wysokość szerokość głębokość 

KLASIK 
Luiza 870 330 360 36 6.5 2.7 120 12 

 
 
3)  Przewidywane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą 
zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 
 
Grzejnik pokojowy opalany paliwem stałym bez zaopatrzenia w ciepłą wodę, urządzenia są przystosowane do pracy 
przerywanej. Zgodnie z EN13240:2001/A2:2004/AC:2007 Tabela 1 - „ Sortowanie urządzeń” dotyczy produktów 1a. 
 
 
4)  Nazwa producenta, zastrzeżona nazwa handlowa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, wymagany 
zgodnie z art. 11 ust. 5: 
 
UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL PRODUCENTA 
NERGIS SP. Z O.O. S.K.A., Al. KEN 18/4b, 02-797 Warszawa 
 
PRODUCENT  
TERMO SISTEM TEHNIKA D.O.O, Beogradski put BB, 14000 Valjevo, Serbia 
 
5)  W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo 
obejmuje zdania określone w art. 12 ust. 2: 
 
6)   System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załącz-
niku V: 
 
System 3 (załącznik V, klauzula 1.4 Rozporządzenia 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 marca 2011) 
 
7)  W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:   
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 
 
TermoTest Consult LTD, Sofia - Authorised Body for Testing the Compliance of Building Products, Licence  
CPR 16-NB1999 dated 09.10.2013. by the Ministry of Regional Development an Public Works (MRDWP), 
Identificayion Number NB 1999  of the Registry of the European Commission. 
Address: 132, “Kliment Ohridski” blvrd, Sofia, Bulgaria 
 
Test Report  No 0368/05.09.2017. 
 
 
 
 
 
8)  Deklarowane właściwości użytkowe 



zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 

zasadnicze charakterystyki wydajność 

bezpieczeństwo pożarowe  

klasa odporności na ogień A1 

odległość od materiałów palnych 
Minimalna odległość, w mm 

tył            = 900 

boki         = 900 

przód       = 900 

zagrożenie związane ze spalaniem się wypadającego opału 
spełnia 

emisja substancji palnych 
CO (13% O2 ) (0.3419 %) 

temperatura powierzchni 
spełnia 

bezpieczeństwo elektryczne spełnia 

możliwość czyszczenia spełnia 

maksymalne ciśnienie nie dotyczy 

temperatura spalin dla mocy nominalnej  T (440,2 stopni C) 

Odporność mechaniczna (podtrzymanie komina/kanału dy-

mowego)  

właściwości użytkowe nieustalone 

wydajność cieplna  

moc nominalna 6.5 kW 

wydajność cieplna pomieszczenia 6.5 kW 

wydajność cieplna wody - 

wydajność energetyczna  (70%) 

Wskaźnik efektywności energetycznej 92,5 

Klasa efektywności energetycznej A 

 
9) Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8. 
 
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w 
pkt. 4 
 
Podpisano w imieniu producenta:                                                             

 
Tomasz Januszkiewicz 
Dyrektor Zarządzający  
Warszawa, 28/02/2019 


