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gasniczych wodnych - krocce nakiadkowe: DN 50x15 do DN 200x80,
typu XGQT04G i typu XGQT04S; DN 32x15 do DN 65x25, typu L922
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integralna^czescia_niniejszej Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB.

Termin waznosci

od 27 listopada 2015 r.
do 10 czerwca 2020 r.

Zat^cznik
Postanowienia ogolne i techniczne

Z-ca Dyrektora ds. technicznych

"J*y
/ — fst. btyg. mgr inz. Krzysztcf Biskup

Miejsce i data wydania Jozefow, 27 listopada 2015 r.

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB nr AT-1106-0446/2015 wydanie 3 zawiera 20 stron. Dopuszcza si? kopiowanie
Aprobaty Technicznej w catosci albo tylko pierwszej strony. Kopiowanie, publikowanie lub upowszechnianie w kazdej
innej formie (rowniez elektronicznej) fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z
Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej - Panstwowym Instytutem Badawczym.
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1 PRZEDMIOT APROBATY

1.1 Ogolna charakterystyka techniczna wyrobu

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej sa_ ta^czniki stalowych przewodow rurowych
nadziemnych do stalych urza_dzeti gasniczych wodnych - krocce naktadkowe:

- DN 50x15 do DN 200x80, z wylotem rowkowym, typu XGQT04G,

- DN 50x15 do DN 200x80 z wylotem gwintowanym, typu XGQT04S,

- DN 32x15 do DN 65x25 z wylotem gwintowanym, typu L922 oraz

- DN 32x15 do DN 80x25, z opaska^srubowa^ U, z wylotem gwintowanym, typu XGQT04S

(zwane w dalszej cz?sci niniejszej aprobaty takze tapznikami XGQT04G, XGQT04S, L992
i XGQT04S z opaska^srubowa^ U).

Maksymalne cisnienie robocze tacznikow XGQT04G, XGQT04S, L922 i XGQT04S z opaska.
srubowa^ U wynosi 20 barow.

Wyglajd oraz konstrukcj? Ja^cznikow jw. pokazano na rys. 1 do 8. Sposob instalowania ta_cznikow
na rurze przedstawiono na rys. 9.

Lapznik XGQT04G sktada si? z dwoch cz?sci korpusu, dolnej i gornej. Cz?sc gorna korpusu ma
wylot w formie wydra/onego walca z rowkiem na obwodzie zewn?trznym. Lqcznik jest mocowany
na rurze (maja_cej nawiercony uprzednio otwor) za pomoca^ srub, przektadanych przez otwory
obydwu cz?sci korpusu, i kolnierzowych nakr?tek. Szczelnosc poiapzenia z rurajest uzyskiwana
za pomoca^ uszczelki, umieszczonej w gniezdzie wylotu Japznika.

Lacznik XGQT04S i lapznik L922 maja_ konstrukcj? podobna^ do konstrukcji la^cznika XGQT04G,
z wyJapzeniem gornej cz?sci korpusu, ktorej wylot ma (w przekroju) form? szesciokaja
i gwint wewn?trzny BSPT.

Lacznik XGQT04S z opaska^ srubowa^ U sktada si? z korpusu z wylotem, ktory ma (w przekroju)
form? szesciokaia i gwint wewn?trzny BSPT. Lacznik jest mocowany na rurze (maja^cej
nawiercony uprzednio otwor) za pomoca^ opaski srubowej U, przekiadanej przez otwory korpusu,
i koinierzowych nakr?tek. Szczelnosc pota_czenia z rura^ uzyskiwana jest za pomoca^ uszczelki
ia^cznika, umieszczonej w gniezdzie wylotu.

1.2 Nazwa zakladu produkcyjnego i jego adres

Laiyang Kuangda Machinery Co. Ltd. Song Village Dakuang Town, Laiyang City, Yantai
City, Shandong Province, Chiny.

1.3 Podziat i oznaczenie

1.3.1 Podzial

Laczniki XGQT04G, XGQT04S, L922 i XGQT04S z opaska_ srubowa^ U 53. produkowane w
wielkosciach nominalnych odnoszapych si? do srednicy rury, na ktorej maja^ bye zainstalowane
i srednicy nominalnej wylotu (odgaJ?zienia) Japznika.

Wyszczegolnienie wielkosci lajsznikow XGQT04G i XGQT04S, b?da_cych w zakresie niniejszej
aprobaty podano w tablicy 1.

Wyszczegolnienie wielkosci lacznikow L992 b?dacych w zakresie niniejszej aprobaty podano w
tablicy 2.

Wyszczegolnienie wielkosci tajcznika XGQT04S z opaska^ srubowa^ U, b?dacego w zakresie
niniejszej aprobaty podano w tablicy 3.
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La.czniki - krocce naktadkowe typu XGQT04G (z wylotem rowkowym) v ĵJ- ' </v~ •

i typu XGQT04S (z wylotem gwintowanym) ^X/^ffMf
^*x"^->^~ '

Wielkosc
nominalna
ta.cznika*

1

DN 50x15

DN 50 x 20

DN 50 x 25

DN 50 x 32

DN 50 x 40

Srednica zewne^rzna rury**
x

srednica zewnetrzna
wylotu***

mm

2

60,3x21,3

60,3x26,9

60,3x33,4

60,3 x 42,4

60,3x48,3

-

DN 65x15

DN 65 x 20

DN 65 x 25

DN 65 x 32

DN 65 x 40

76,1 x21,3

76,1 x26,9

76,1 x33,4

76,1 x42,4

76,1 x48,3

-

DN 80x15

DN 80 x 20

DN 80 x 25
DN 80 x 32
DN 80 x 40

88,9x21,3

88,9x26,9

88,9x33,4
88,9x42,4
88,9x48,3

Wielkosc
nominalna
tacznika *

1

133x1

133x1 V4

133x1 1/2

133x2

Srednica zewnetrzna rury**
x

srednica zewnetrzna wylotu***
mm

2

133,0x33,4

133,0x42,4

133,0x48,3

133,0x60,3

-

140x1

140x1 V4

140x1 1/2

140x2

139,7,0x33,4

139,7,0x42,4

139,7,0x48,3

139,7,0x60,3

-

165x1

165x1 V4

165x1 V2

165x2

165x21/2

165x21/2

165,1 x33,4

165,1 x42,4

165,1x48,3

165,1 x60,3

165,1 x73,0

165,1 x76,1

-

108x1

108x1 1/4

108x1 1/2

108x2

108,0x33,4

108,0x42,4

108,0x48,3

108,0x60,3

-

DN 100x25

DN 100x32

DN 100x40

DN 100x50

114,3,0x33,4

114,3,0x42,4

114,3,0x48,3

114,3,0x60,3

DN 200 x 25

DN 200 x 32

DN 200 x 40

DN 200 x 50

DN 200 x 65

DN 200 x 65

DN 200 x 80

219,1 x33,4

219,1x42,4

219,1 x48,3

219,1 x60,3

219,1 x73,0

219,1 x76,1

219,1x88,9

* Liczba nastepuja.ca bezposrednio po symbolu DN oznacza srednice nominalna. rury (w mm), na ktorej jest
instalowany ta_cznik; mniejsza liczba oznacza srednic? nominalna. rury (w mm), przyta.czanej do wylotu
tacznika. W przypadku gdy oznaczenie wielkosci ta.cznika nie zawiera symbolu DN, wi^ksza liczba oznacza
srednic^ zewnetrzna. rury (w mm), na ktorej instalowany jest ta.cznik, a mniejsza liczba oznacza srednic?
nominalna. rury przyta.czanej do wylotu ta.cznika (w calach).

** Srednica zewnetrzna rury, na ktorej jest instalowany ta.cznik.

*** Srednica zewnetrzna rury przyta_czanej do wylotu ta.cznika.
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^Tafclica 2
05.

La_cznik - krociec naktadkowy typu L922 xSr^J

Wielkosc
nominalna
ta_cznika*

1

DN 32x15

DN 32 x 20

DN 32 x 25

DN 40x15

DN 40 x 20

DN 40 x 25

DN 50x15

DN 50 x 20

DN 50 x 25

DN 65x15

DN 65 x 20

DN 65 x 25

Srednica zewnetrzna rury**
x

srednica zewnetrzna wylotu***
mm

2

42,4x21,3

42,4 x 26,9

42,4 x 33,4

48,3x21,3

48,3x26,9

48,3 x 33,4

60,3x21,3

60,3x26,9

60,3 x 33,4

76,1x21,3

76,1 x26,9

76,1x33,4

*' **' *** - znaczenie symbol! jak w tablicy 1 .

sp

Tablica 3

Lacznik - krociec naktadkowy typu XGQT04S z opaska. srubowa. U

Wielkosc nominalna ta_cznika*

DN32x15

DN 32x20

DN 32x25

Srednica nominalna
(srednica zewn^trzna)

rury**

mm

DN32
(42,4)

Srednica nominalna
(srednica zewnetrzna)

przyta_czanej rury***

mm

DN15
(21,3)
DN20
(26,9)
DN25
(33,4)

-

DN40x15

DN 40x20

DN 40x25

DN40
(48,3)

DN15
(21,3)
DN20
(26,9)
DN25
(33,4)

-

DN50x15

DN 50x20

DN50
(60,3)

DN15
(21,3)
DN20
(26,9)
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\vLeicznik - krociec naktadkowy typu XGQT04S z opask^ srubowa^ U \§«J/^.

Wielkosc nominalna tacznika*

DN 50x25

Srednica nominalna
(srednica zewnf trzna)

rury**

mm

^mm^•~ \ ,: , ,'','•

Srednica nbiranalptb'1̂ '1',
(srednica zewrî tl̂ ftaji!̂

przyta_czanej rury***

mm

DN25
(33,4)

-

76 x 1/2

76 x 3/4

76x1

76,1

DN15
(21,3)
DN20
(26,9)
DN25
(33,4)

-

DN 80x25
DN80
(88,9)

DN25
(26,9)

*, **, *** _ znaczenje symbol! jak w tablicy 1 .

1.3.2 Oznaczenie

1.3.2.1 Przyktad oznaczenia tacznika przewodow rurowych - krocca naktadkowego,
typu XGQT04G, przeznaczonego do instalowania na rurze o srednicy nominalnej DN 65
i srednicy zewn^trznej 76,1 mm, z wylotem (odgat^zieniem) rowkowym
do przytaczenia rury (z rowkiem) o srednicy nominalnej DN 40 i srednicy zewn^trznej 48,3 mm:

Lapznik przewodow rurowych - krociec naktadkowy z wylotem rowkowym
XGQT04G DN 65 x 40 (76,1 mm x 48,3 mm)

1.3.2.2 Przyktad oznaczenia tapznika przewodow rurowych - krocca naktadkowego,
typu XGQT04S, przeznaczonego do instalowania na rurze o srednicy nominalnej DN 100
i srednicy zewn^trznej 114,3 mm, z wylotem (odgat^zieniem) gwintowanym do przytaczenia rury

(gwintowanej) o srednicy nominalnej DN 50 i srednicy zewn^trznej 60,3 mm:

Lapznik przewodow rurowych - krociec naktadkowy z wylotem gwintowanym
XGQT04S DN 100 x 50 (114,3 mm x 60,3 mm)

1.3.2.3 Przyktad oznaczenia tapznika przewodow rurowych - krocca naktadkowego,
typu L922, przeznaczonego do instalowania na rurze o srednicy nominalnej DN 50
i srednicy zewn^trznej 60,3 mm, z wylotem (odgat^zieniem) gwintowanym do przyta_czenia rury

(gwintowanej) o srednicy nominalnej DN 25 i srednicy zewne^rznej 33,4 mm:

tapznik przewodow rurowych - krociec naktadkowy z wylotem gwintowanym
L922 DN 50 x 25 (60,3 mm x 33,4 mm)

1.3.2.4. Przyktad oznaczenia tapznika przewodow rurowych - krocca naktadkowego
z opaska_ srubowa^ U, typu XGQT04S, przeznaczonego do instalowania na rurze o srednicy
nominalnej DN 40 i srednicy zewn^trznej 48,3 mm, z wylotem (odgat^zieniem) do przytaczenia
krocca gwintowanego o srednicy nominalnej DN 25 i srednicy zewn^trznej 33,4 mm:

tapznik przewodow rurowych - krociec naktadkowy z opaska^srubowa^ U, z wylotem gwintowanym
XGQT04S DN 40 x 25 (48,3 mm x 33,4 mm)
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2 PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

2.1 Przeznaczenie

Lqczniki XGQT04G oraz XGQT04S sa^stosowane gtownie do przylqczania przewodow rurowych
stalowych w nadziemnych rurociajgach stafych urza^dzen gasniczych wodnych.

Lapzniki L922 oraz XGQT04S z opaska^ srubowav U sâ  stosowane giownie
do bezposredniego przytaczania tryskaczy, zraszaczy lub zasilajapych je kroccow (przewodow
odgaJ^znych).

2.2 Zakres i warunki stosowania

Laczniki XGQT04G, XGQT04S, L922 i XGQT04S z opaska^ srubowa. U sa_ przeznaczone
do zastosowania odpowiednio do: budowy nadziemnych ruroci^gbw stalowych oraz do
przytaczania tryskaczy, zraszaczy lub zasilajapych je kroccow (przewodow odgate.znych) w stafych
urza^dzeniach gasniczych wodnych, projektowanych i instalowanych zgodnie z wytycznymi
Factory Mutual Global (FM Global)1 lub innymi normami/wytycznymi o porownywalnym poziomie
wymagan, przy uwzgl^dnieniu zaleceii producenta, dotyczapych rodzaju i grubosci rur, wykonania
rowkow oraz sposobu montazu i uzytkowania Japznikow, zawartych w specyfikacjach: ..Installation
Instructions. Mechanical Tee", ..Installation Instructions. U-Bolt Sprinkler Tee", wydania z maja
2014 r., firmy Profit Europe NV.

Maksymalne cisnienie robocze Jacznikow XGQT04G, XGQT04S, L922 i XGQT04S z opaska^
srubowa^ U wynosi 20 barow.

3 WLASCIWOSCI TECHNICZNE / WYMAGANIA

3.1 Konstrukcja l^cznikow

Elementy ta^cznikow XGQT04G, XGQT04S, L922 i XGQT04S z opaska^ srubowa, U przedstawiono
na rysunkach 1 do 8. Wymiary i masa la^cznikow (w zaleznosci od ich wielkosci) sa^ podane
w specyfikacjach producenta wyszczegolnionych w Jnformacjach dodatkowych" niniejszej
aprobaty technicznej.

3.2 Materiafy

Materialy uzyte do wykonania poszczegolnych elementow ta^cznikow XGQT04G, XGQT04S,
L922 i XGQT04S z opask^srubowa, U podano w tablicy 4.

Tablica 4

Nazwa elementu
na rys. 1 do 8

Cz^sc dolna korpusu

Cz§sc gorna korpusu

Opaska srubowa U

Sruba

Nakr^tka kotnierzowa

Uszczelka

Material2

Zeliwo sferoidalne z powtoka^ zewn^trzna^ lakiernicza^ czerwonq (RAL
3000) lub inna^ na zyczenie zamawiaja^cego (np. cynkowa^
galwanicznaj

Stal w^glowa (obrobka cieplna) z powtokq zewn^trznq cynkowa^,
galwanicznq

Tworzywo sztuczne elastomerowe (EPDM)

Numery i tytuty wytycznych podano w Jnformacjach dodatkowych", w rozdziale ,,Normy i dokumenty zwia^zane".

2 Szczegotowe specyfikacje materiatow zawarte sa^ w dokumentacji producenta, podanej w Jnformacjach dodatkowych",
w rozdziale ,,Dokumentacja".
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3.3 Wtasciwosci techniczno-uzytkowe

Wtasciwosci techniczno-uzytkowe tacznikow XGQT04G, XGQT04S, L922 i
srubowa^U podano w tablicy 5.

Tablica 5

Lp.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Wtasciwosc techniczno-uzytkowa

2

Dokumentacja, zgodnosc z dokumentacja^

Cechy fizyczne lub konstrukcyjne

Materiaty

Znakowanie

Instrukcje producenta dotyczape instalowania
i uzytkowania

Wytrzymatosc na cisnienie hydrostatyczne

Odpornosc ma moment obrotowy

Odpornosc na wibracje

Odpornosc na zmienne cisnienie

Odpornosc na podcisnienie

Odpornosc na wysoka^ temperature

Odpornosc na niska^ temperature

Szczelnosc ta^cznika bez uszczelki

Straty cisnienia

Wymagania wg
"Approval Standard for Pipe Couplings

and Fittings for Aboveground
Fire Protection Systems,
Class Number 1920",

wydanie FM Approvals LLC,
z listopada 2007 r. , rozdziat3:

3

3.1,4.1.1

3.2

3.3

3.4 lub co najmniej znakowanie
wg niniejszej aprobaty - rozdziat 3.4

3.5

4.2.1

4.4.1

4.5.1

4.6.1

4.7.1

4.8.1

4.9.1

4.11.1

4.12.1

3.4 Znakowanie

Kazdy tacznik typu XGQT04G, typu XGQT04S, typu L922 i typu XGQT04S z opaska_ srubowa^ U
powinien miec czytelne i trwate oznakowanie, zawierajape co najmniej nast§puja_ce dane:

a) nazwa lub znak firmowy producenta;

b) typ wyrobu;

! Dopuszcza si§ przyj^cie rownowaznych wymagari wg innych norm i wytycznych o porownywalnym poziomie.
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c) co najmniej srednica zewn?trzna rury, na ktorej instalowany ma bv

d) co najmniej srednica zewn?trzna krocca przylapzanego do wylot^&c
tacznika;

e) data (kod daty) produkcji.

Dane jw. powinny bye naniesione takze na uszczelce.

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1 Pakowanie

Laczniki XGQT04G, XGQT04S, L922 i XGQT04S z opaska^ srubowa^ U powinny bye umieszczone
w opakowaniach indywidualnych i/lub, zbiorczych, zabezpieczajapych je przed uszkodzeniem
w czasie przetadowywania i transportu.

Na opakowaniu lub w znajduja^cej si? w opakowaniu ulotce informacyjnej powinny znajdowac si?
co najmniej nast?puja_ce dane:

a) typ wyrobu;

b) co najmniej srednica zewn?trzna rury, na ktorej instalowany ma bye <a_cznik;

c) co najmniej srednica zewn?trzna rury/krocca przyla^czanych do wylotu tacznika;

d) wartosc momentu obrotowego przy skr?caniu srub iapznika;

e) rodzaj gwintu (jezeli dotyczy);

f) srednica otworu w rurze, na ktorej instalowany ma bye tajcznik;

g) numer dokumentu dopuszczajapego do obrotu i stosowania wedlug 5.1;

h) znak budowlany;

i) liczba sztuk tapznikow (dotyczy opakowania zbiorczego).

Sposob oznakowania Ja_cznikow jw. znakiem budowlanym powinien bye zgodny z ustaw^z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 wraz pozri. zmian.)
oraz rozporzajdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 wraz pozri. zmian.).

4.2 Przechowywanie

Laczniki XGQT04G, XGQT04S, L922 i XGQT04S z opaska^ srubowa^ U powinny bye
przechowywane w pomieszczeniach suchych i chlodnych, zabezpieczone przed czynnikami
mogajsymi spowodowac ich uszkodzenie, w tym przed bezposrednim oddziafywaniem
promieni UV.

4.3 Transport

Transport ta^cznikow XGQT04G, XGQT04S, L922 i XGQT04S z opaska^srubowa^ U, opakowanych
zgodnie z 4.1, moze odbywac si? dowolnym srodkiem transportu, w sposob zabezpieczajqcy je
przed mozliwoscia^ uszkodzenia.
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5 OCENA ZGODNOSCI

5.1 Zasady ogolne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 wraz z pozii. zmian.) wyrob, ktorego dotyczy
niniejsza Aprobata Techniczna, moze bye wprowadzony do obrotu i stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych w zakresie odpowiadajapym jego wtasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, jesli producent dokonat oceny zgodnosci i przez wystawienie krajowej deklaracji
zgodnosci oswiadczyt, na swoja_ wytapzna^ odpowiedzialnosc, ze wyrob jest zgodny z Aprobata^
Techniczna^ AT-1106-0446/2015 wydanie 3 oraz oznakowat wyrob znakiem budowlanym zgodnie
z odr^bnymi przepisami.

Zgodnie z rozporza^dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041), oceny zgodnosci tacznikow XGQT04G,
XGQT04S, L922 i XGQT04S z opaska^ srubowa^ U dokonuje producent stosujap system 1,
oznaczajapy certyfikacj§ zgodnosci wyrobu przez akredytowana^ jednostk? certyfikuja^ na
podstawie:

a) zadania producenta, tj.:

• zaktadowej kontroli produkcji,

• uzupetniaja^cych badati probek pobranych w zaktadzie produkcyjnym, prowadzonych
przez producenta zgodnie z ustalonym planem badania,

b) zadania akredytowanej jednostki:

• wst^pnego badania typu,

• wst^pnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji,

• ciajgtego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkcji.

5.2 Zakladovva kontrola produkcji (ZKP)

5.2.1

Producent powinien ustanowic, dokumentowac i utrzymywac system kontroli w zaktadzie
produkcyjnym, aby zapewnic, ze wyroby wprowadzane do obrotu odpowiadaja^ ustalonym
cechom uzytkowym.

Jezeli producent zaprojektowat, zmontowat, opakowat, przetworzyt i oznakowat podzespot
poprzez swojego podwykonawc§, uwzgl^dnic nalezy ZKP u podwykonawcy. W przypadku, gdy
ma miejsce podwykonawstwo, producent powinien utrzymac wsz^dzie kontrol? podzespotu
i zapewnic, ze otrzymuje wszystkie informacje potrzebne do wypetnienia swoich
odpowiedzialnosci, zgodnie z niniejsza^ aprobata^.

Producent ktory korzysta z podwykonawstwa w catym zakresie swoich aktywnosci, w zadnych
okolicznosciach nie moze sam przeniesc swoich odpowiedzialnosci na podwykonawcy. ZKP jest
stala^wewnej:rzna.kontrola_ produkcji, wykonywana^ przez producenta.

Wszystkie elementy, wymagania i zatozenia przyj^te przez producenta dotycza^ce ZKP powinny
bye udokumentowane w sposob systematyczny w formie procedur.

Dokumentacja systemu kontroli produkcji powinna zapewniac ogolne zrozumienie oceny
zgodnosci i umozliwiac uzyskanie wymaganych cech uzytkowych wyrobu oraz skuteczne
dzialanie systemu kontroli produkcji, ktory ma bye sprawdzony.
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OsiajgnieJ:e moze to bye przez kontrole i badania przyrzajdow pomiar^ych, surowcow
i sktednikow, procesow, urza^dzeh i wyposazenia produkcyjnego oraz
lacznie z cechami materiaiu i przez wykorzystanie uzyskanych wynikow.

5.2.2 Wymagania ogolne

System ZKP powinien spetniac wymagania jakie sa. zawarte w odpowiednich rozdziatech
EN ISO 9001:2000, jezeli maja^ zastosowanie. System ZKP moze bye cz^scia. systemu
zarze(dzania jakoscia^, np. zgodnie z EN ISO 9001.

5.2.3 Wymagania specjalne dotycz^ce podzespotow wyrobu

5.2.3.1 System ZKP powinien:

- odnosic si? do niniejszej aprobaty technicznej; i

- zapewniac, ze taczniki XGQT04G, XGQT04S, L922 i XGQT04S z opaska. srubowcj. U
wprowadzane na rynek odpowiadaja^ ustalonym cechom uzytkowym.

5.2.3.2 System ZKP powinien zawierac plan jakosci lub plan ZKP specyficzny dla wyrobu/podzespolu
wyrobu, ktory identyfikuje procedury do wykazania jego zgodnosci na odpowiednich stadiach, to
znaczy:

a) kontrole i badania, ktore, nalezy wykonac przed i/lub podczas produkcji zgodnie
z cz^stoscia^ podana. nizej; i/lub

b) weryfikacje i badania, ktore nalezy wykonac z uzyciem gotowych wyrobow, zgodnie
z cz^stoscia. podana^ nizej.

Jezeli producent do produkcji stosuje gotowe podzespoiy, dziatenia wg b) powinny prowadzic
do poziomu zgodnosci podzespoJu rownowaznego, takiego jak gdyby podczas produkcji
wykonywana byte normalna ZKP.

Jezeli producent wykonuje cz?sc produkcji, to operacje wg b) moga. bye zredukowane
i cz^sciowo zastapione przez operacje wg a). Ogolnie rzecz biorac im wi^cej produkcji
wykonywanych jest przez producenta, tym wi?cej operacji wg b) moze bye zastapione przez
operacje wg a). W kazdym przypadku operacja powinna prowadzic do poziomu zgodnosci
podzespotu rownowaznego do tego jak gdyby podczas produkcji wykonywana byte normalna ZKP.

Uwaga: w zaleznosci od specyficznego przypadku niezb^dne moze bye wykonywanie dziateh
wymienionych w a) i b), tylko dziateh wymienionych wg a) lub tylko tych wymienionych wg b).

Dziatenia wg a) nalezy odnosic gtownie do sredniego stanu wyrobu / podzespotu wyrobu jak
rowniez urzqdzeh produkcyjnych i ich regulacji, a takze przyrzajdow pomiarowych itp.

Te kontrole i badania oraz ich cz^stosc wybrane sa. w oparciu o typ, proces produkcyjny i jego
skomplikowanie, czulosc cech podzespolu na zmiany parametrow produkcji itp.

Producent powinien ustanowic i utrzymywac zapisy, ktore zapewniaja. ewidencj?,
ze pobierane i badane byfy probki wyrobu z produkcji.

Zapisy te powinny wykazywac jednoznacznie, czy produkcja odpowiadate okreslonym kryteriom
akceptacji; zapisy te powinny bye utrzymywane co najmniej przez dziesi^c lat. Jezeli probka nie
speinia wymogow akceptacji, to poj?te powinny bye dziatenia dla wyrobow niezgodnych.
Niezb^dne dziatenia korekcyjne powinny bye podj^te niezwtocznie, a podzespoty lub partie
niezgodne powinny bye wydzielone oraz jednoznacznie zidentyfikowane. Jezeli nieprawidtowosc
zostate skorygowana, to powtorzone powinny bye dotycza.ce ja_ badania lub weryfikacja.

Wyniki kontroli i badari powinny bye rzetelnie rejestrowane.
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Opis podzespolu, data produkcji, przyj^ta metoda badari, wyniki badari i kryteria akceptaqji..
powinny bye zawarte w zapisach, podpisane przez osob? odpowiedzialna^ zSrt&ntFdl̂ /badanil!
Uwzgl^dniajap kazdy wynik kontroli nie speJniajqcy wymagari niniejszej aprobaty, dzialani
koryguja_ce maja_ce na celu napraw? sytuacji (np. wykonane pozniej badania,
produkcyjnego, wycofanie lub poprawa podzespolu) powinny bye wskazane w

5.2.3.3 Pojedyncze podzespofy lub partie podzespolow uzyte do produkcji ta_cznikow XGQT04G,
XGQT04S, L922 i XGQT04S z opaska_ srubowa^ U zwia^zana z nimi dokumentacja powinny bye
calkowicie identyfikowalne.

5.2.4 Wst§pna inspekcja zaktadu i ZKP

5.2.4.1 Wst?pna kontrola zakladu i ZKP powinny bye zasadniczo wykonywane, gdy produkcja jest juz
wdrozona a ZKP jest juz praktykowana. Jednak mozliwe jest, ze wst^pna kontrola zaktadu i
ZKP wykonane zostana^zanim produkcja b^dzie wdrozona i/lub ZKP b^dzie juz praktykowana.

5.2.4.2 Nast§puja_ce elementy powinny bye poddane ocenie w celu weryfikacji, ze wymagania wg 5.2.2
i 5.2.3 sa_spetnione:

dokumentacja ZKP;

zakJad produkcyjny.

Przy ocenie zakiadu produkcyjnego zweryfikowane powinno bye:

a) ze dost^pne sa_ lub b§da_ wszystkie srodki potrzebne do osiajgni^cia cech uzytkowych
ta_cznikow XGQT04G, XGQT04S, L922 i XGQT04S z opaska^ srubowa^ U, wymaganych przez
niniejsza_aprobat? (patrz 5.2.4.1);

b) ze procedury ZKP, zgodne z dokumentacja ZKP, sa_lub b?da_wdrozone do praktyki;

c) ze wyrob jest lub b^dzie odpowiadat probkom uzytym we wst^pnym badaniu typu
(patrz 5.2.4.1) dla ktorych zweryfikowano zgodnosc z niniejsza^aprobataj

d) czy system ZKP jest cz?scia_ systemu zarza^dzania jakoscia^ zgodnie z EN ISO 9001
(patrz 5.2.2) i jako cz§sc tego systemu zarzqdzania jakoscia^ jest certyfikowana i podlega
corocznemu nadzorowi jednostki certyfikuja_cej, uznawanej przez jednostk? akredytuja_ca_
b^da^ca^ czlonkiem ..European Co-operation for Accreditation" ktora podpisala ,,Multilatelar
agreement" (MLA).

5.2.4.3 Wszystkie zaktady producenta, w ktorych odbywa si? kohcowy montaz lub co najmniej koricowe
badania, nalezy poddac ocenie w celu weryfikacji, ze istnieja^warunki wg 5.2.4.2 a) do c).

Jedna ocena moze dotyczyc jednego lub wi^cej podzespotow, linii produkcyjnych i/lub
procesow produkcyjnych. Jezeli system ZKP dotyczy wi^cej niz jednego podzespotu, linii
produkcyjnej lub procesu produkcyjnego i Jezeli zweryfikowano, ze ogolne wymagania sa^
spelnione, to detaliczna weryfikacja specyficznych dla podzespotu wymagah ZKP, wykonana
dla jednego podzespotu, moze bye uznana jako reprezentatywna dla ZKP innych podzespoiow.

5.2.4.4 Oceny wykonane uprzednio zgodnie z wymaganiami niniejszej aprobaty moga^ bye
uwzgl^dnione przy zatozeniu, ze wykonane zostaly w tym samym systemie oceny zgodnosci,
przy uzyciu tego samego podzespotu lub podzespotow, podobnie zaprojektowanych,
skonstruowanych i o podobnej funkcjonalnosci tak, ze wyniki moga_ miec zastosowanie
do przedmiotowego podzespotu.

5.2.4.5 Jakakolwiek ocena i jej wyniki powinny bye dokumentowane w raporcie.
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5.2.5 Stata kontrola ZKP

5.2.5.1 Wszystkie zaklady, ktore ocenione zostafy zgodnie z 5.2.4 powinny bye
ocenie raz w roku, z wytaczeniem jak podano w 5.2.5.2.

5.2.5.2 Jezeli producent zapewnia stafy nadzor nad statym zadowalajapym dziataniem systemu ZKP,
to cz^stosc dokonywania ponownych ocen, przez strong trzecia,, w zakladzie producenta moze
bye zmniejszona na rzecz akceptacji i nadzoru nad systemem ZKP producenta.

Uwaga 1: Okresowa akceptacja i nadzor strony trzeciej nad systemem ZKP producenta moze
odbywac si?, w uzasadnionych przypadkach, na podstawie przegla^du
dokumentacji systemu.

5.2.5.3 Jakakolwiek ocena i jej wyniki powinny bye udokumentowane w raporcie.

5.2.6 Procedura modyfikacji

W przypadku modyfikacji podzespotu, metody produkcji lub systemu ZKP (jezeli moga^one miec
wpfyw na ustalone cechy), ponowna ocena zakladu i systemu ZKP powinny bye wykonywane
w odniesieniu do tych aspektow, na ktore wptyw ma ta modyfikacja.

Jakakolwiek ocena i jej wyniki powinny bye udokumentowane w raporcie.

5.3 Wst^pne badanie typu

Wst^pne badanie typu jest badaniem potwierdzajsicym wymagane wlasciwosci techniczno-
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania oraz przy kazdej
zmianie surowca lub podzespotow i technologii produkcji, a takze zmiany w systemie ZKP, jesli
maja_one wpfyw na wtasciwosci uzytkowe wyrobu.

Na podstawie przyj^tego dla wyrobu obj^tego niniejsza^ Aprobata^ Techniczna^ systemu 1 oceny
zgodnosci, wst^pne badanie typu powinno wykonac akredytowane laboratorium badawcze.

Zakres wst^pnego badania typu obejmuje wszystkie badania podane w kol. 2 tablicy 6.

Pozytywne wyniki badaii aprobacyjnych, wykonanych w laboratoriach akredytowanych,
ktore w procedurze udzielania Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB AT-1106-0446/2015 wydanie 3
byfy podstawa^ do ustalenia wtesciwosci technicznych i wiasnosci uzytkowych wyrobu, moga_ bye
uznane jako wst^pne badanie typu w ocenie zgodnosci wyrobu.
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Lp.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Badana wtasciwosc
techniczno-uzytkowa

2

Dokumentacja,
zgodnosc
z dokumentacja.

Cechy fizyczne
lub konstrukcyjne

Materiafy

Znakowanie

Instrukcje producenta
dotyczape instalowania
i uzytkowania

Wytrzymatosc
na cisnienie
hydrostatyczne

Odpornosc na moment
obrotowy

Odpornosc na wibracje

Odpornosc na zmienne
cisnienie

Odpornosc
na podcisnienie

Odpornosc na wysoka.
temperature

Odpornosc na niska^
temperature

Szczelnosc Iqcznika
bez uszczelki

Straty cisnienia

Rodzaje badah

Wstepne
badanie typu

3

+

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-
+

Badania
bieza.ce

4

+**

+**

-

-

-

+***

-

-

-

-

-

-

-

-

Badaniawg
"Approval StaXc!H|(
for Pipe Couplings"™

and Fittings
for Aboveground

Fire Protection
Systems,

Class Number 1920",
wydanie

FM Approvals LLC,
z listopada 2007 r. ,

rozdziat4:

5

4.1.2

*

*

*

*

4.2.2

4.4.2

4.5.2

4.6.2

4.7.2

4.8.2

4.9.2

4.11.2

4.12.2

Znak „+" oznacza, ze wykonanie badania jest wymagane.

Znak „-" oznacza, ze wykonanie badania nie jest wymagane.

"Badanie nalezy wykonac odpowiednio poprzez::analizQdokumentacji, ogledziny, pomiary lubwstepne proby uzytkowe.

** W badaniach bieza.cych nalezy sprawdzic odpowiednio: wymiary oraz, czy wyroby nie maja_wad (odiewow lub
powierzchni) istotnie pogarszajacych ich cechy uzytkowe.

*** Dopuszcza si§ zastapienie badania wytrzymatosci na cisnienie hydrostatyczne badaniem szczelnosci wg odpowiedniej
melody, stosowanej przez producenta w ramach systemu zapewnienia jakosci.

Dopuszcza si? przyj^cie rownowaznych badah wg innych norm i wytycznych o porownywalnym poziomie.
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5.4 Badania gotowych wyrobow

Program badah gotowych wyrobow obejmuje badania biezqce oraz badania

5.4.1 Badania okresowe

Badania okresowe powinny bye wykonywane po wprowadzeniu istotnych zmian w wyrobie.
Producent wyrobu zobowiazany jest do informowania jednostki aprobujapej o zmianach
wprowadzanych w wyrobie. Program badah okresowych powinien bye odpowiedni
do wprowadzonych zmian w wyrobie.

5.4.2 Badania biez^ce

Badania biezajae stanowia^ wewn§trzna_ kontrol? produkcji, w wyniku ktorej producent zapewnia
zgodnosc wtasciwosci technicznych wyrobu z ustaleniami Aprobaty Technicznej.

Zakres badah wg tablicy 6, odpowiednio wg kol. 4.

Wyniki badah biez^cych nalezy systematycznie rejestrowac, a zapisy rejestru powinny
potwierdzac, ze wyroby spetniaja_ kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia powinna bye
jednoznacznie identyfikowalna w rejestrze badah.

Producent w procedurach zaktadowej kontroli produkcji powinien zadeklarowac dopuszczalna^
wadliwosc swojego wyrobu.

5.5 Metody badah

Badania wyrobow powinny bye wykonywane metodami podanymi w kolumnie 5 tablicy 6.
Otrzymane wyniki badah nalezy porownac z wymaganiami podanymi w tablicy 5.

5.6 Pobieranie probek do badah

Probki do badah nalezy pobrac losowo, zgodnie z odpowiednimi normami dotyczapymi losowego
wyboru jednostek produktu do probki.

5.7 Ocena wynikow badah

La^czniki stalowych przewodow rurowych nadziemnych do urza_dzeh gasniczych wodnych - krocce
naktadkowe: DN 50x15 do DN 200x80, typu XGQT04G i typu XGQT04S; DN 32x15 do 65x25
typu L922 oraz krociec naktadkowy DN 32x15 do DN 80x25, z opaska^ srubowa^ U,
typu XGQT04S nalezy uznac za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej, jezeli
wyniki wszystkich badah zawartych w tablicy 5 sa, pozytywne.

6 USTALENIA FORMALNE

6.1 Aprobata Techniczna CNBOP-PIB AT-1106-0446/2015 wydanie 3 jest dokumentem
stwierdzajapym przydatnosc wyrobu o nazwie: Lapzniki stalowych przewodow rurowych
nadziemnych do statych urzajdzeh gasniczych wodnych - krocce nakladkowe: DN 50x15 do DN
200x80, typu XGQT04G i typu XGQT04S; DN 32x15 do DN 65x25, typu L922 oraz krociec
naktadkowy DN 32x15 do DN 80x25, z opaska^ srubowa^ U, typu XGQT04S, do stosowania w
budownictwie, w zakresie wynikaja_cym z postanowieii niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.2 Zapisany w Aprobacie Technicznej zestaw wtasciwosci techniczno-uzytkowych oraz ich
wymagany poziom stanowia^ podstaw? dla Producenta do dokonania oceny zgodnosci i wydania
na swa_wyia^czna_odpowiedzialnosc krajowej deklaracji zgodnosci.

6.3 Aprobata Techniczna AT-1106-0446/2015 wydanie 3 stwierdza pozytywna^ ocen§ wyrobu takiego,
jaki jest produkowany i jaki zgtoszony zostai przez Wnioskodawc? do procedury aprobacyjnej,

 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1106-0446/2015 wydanie 3, wydanej w formie 
drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

  



CNBOP-PIB | AT-1106-0446/2015 wydanie 3 z dnia 27 listopada 2015 r. | Strona 16/20

N

.
instalowanego zgodnie z normami/wytycznymi i specyfikacjami producenta wyszbze.g6inionymi w
rozdziale 2.2 niniejszej Aprobaty Technicznej. Procedura aprobacyjna nie z^fenia ani nie/
poprawia wyrobu przez przypisywanie im innych wymagaii niz te, ktore
ani tez nie wprowadza innych sposobow badania wiasciwosci
i wtesnosci technicznych niz te, ktore rzeczywiscie sa^ stosowane przy produkcji
badaniach typu i przy bieza^cej kontroli produkcji.

6.4 Aprobata Techniczna nie jest dokumentem upowazniajapym do oznakowania wyrobu
budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu.

6.5 Wyrob powinien bye dostarczony do odbiorcy z zachowaniem warunkow dotycz^cych pakowania,
przechowywania i transportu podanych w rozdziale 4 niniejszej Aprobaty Technicznej. Warunek
ten dotyczy Dostawc? na wszystkich etapach dystrybucji wyrobow od producenta do odbiorcy
koiicowego.

6.6 Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za jakosc wyrobu
budowlanego, kazdej partii tego wyrobu i pojedynczych jego egzemplarzy, a wykonawcow robot
budowlanych od odpowiedzialnosci za wtesciwe ich zastosowanie.

6.7 Gwarancji na wyrob budowlany, ktorych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna zobowiazany jest
udzielic Dostawca na podstawie odr^bnych przepisow.

6.8 W tresci wydawanych prospektow i ogioszeh oraz innych dokumentow zwiazanych
z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobu, ktorego dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, nalezy umieszczac informacj? o udzielonej temu wyrobowi Aprobacie
Technicznej CNBOP-PIB AT-1106-0446/2015 wydanie 3.

6.9 Aprobata Techniczna CNBOP-PIB nie narusza uprawnieh wynikaja_cych z przepisow o ochronie
wtesnosci przemystowej, a w szczegolnosci obwieszczenia Marszalka Sejmu RP z dnia
13 czerwca 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo wtesnosci przemystowej (Dz. U. nr2119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnieh nalezy
do obowia^zkow korzystajqcego z niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.10 Na producencie spoczywa obowia^zek sprawdzenia, czy rozwia^zanie b^da^ce przedmiotem
Aprobaty Technicznej nie narusza uprawnieh osob trzecich.

6.11 Odpowiedzialnosc za szkod? wyrza^dzona, komukolwiek wskutek wadliwosci produktu ponosi
Producent.

6.12 CNBOP-PIB udzielajap Aprobaty Technicznej nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wyte_cznych i nabytych.

6.13 CNBOP-PIB moze dokonac zmian wtesciwosci uzytkowych i wtesnosci technicznych okreslonych
w niniejszej Aprobacie Technicznej. Wymaga to pisemnego, wraz z uzasadnieniem, wniosku
zgloszonego przez producenta oraz przeprowadzenia post^powania aprobacyjnego
w stosownym do zmian zakresie. Niedopuszczalne jest wprowadzenie jakichkolwiek zmian
w tresci Aprobaty Technicznej, dokonane w innym niz przedstawiono powyzej trybie.

6.14 Aprobata Techniczna CNBOP-PIB moze bye uchylona przez CNBOP-PIB w przypadku zmian
w odr^bnych przepisach, normach i przepisach ustanawianych przez organizacje
mi^dzynarodowe, jezeli wynika to z zawartych umow, istotnych zmian w podstawach naukowych
i stanie wiedzy praktycznej oraz nie potwierdzenia, w trakcie stosowania, pozytywnej oceny
przydatnosci wyrobu budowlanego. Aprobata Techniczna moze bye uchylona z inicjatywy wtesnej
CNBOP-PIB lub na wniosek Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu
post^powania wyjasniajajoego z udziatem wnioskodawcy.
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TERMIN WAZNOSCI ^^

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB AT-1106-0446/2015 wydanie 3 jest wazna Od ̂ ^^---^-
2015 r. do 10 czerwca 2020 r.

Waznosc Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB moze bye przedtuzona, na wniosek jej wlasciciela,
bez przeprowadzania ponownego post^powania aprobacyjnego, jezeli jej Wnioskodawca lub
formalny nast^pca wystajDi w tej sprawie do Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej - PIB, z odpowiednim wnioskiem, nie pozniej jednak niz 3 miesiape przed
upiywem terminu waznosci tego dokumentu.

KONIEC APROBATY TECHNICZNEJ

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwia/ane

Wytyczne Factory Mutual Global Data Sheet 2-0 "Installation Guidelines for Automatic
Sprinklers", wydanie ze stycznia 2014 r.

Wytyczne Factory Mutual Global Data Sheet 4-1N "Fixed Water Spray Systems for Fire
Protection", wydanie z maja 2010

Norma Factory Mutual Global "Approval Standard for Pipe Couplings and Fittings for Aboveground
Fire Protection Systems, Class Number 1920", wydanie FM Approvals LLC,
z listopada 2007 r.

Karta katalogowa ..Technical Data Sheet. Grooved Mechanical Tee" wydanie z lutego 2015 r.,
firmy Profit Europe NV

Karta katalogowa ..Technical Data Sheet. Threaded Mechanical Tee" wydanie z lutego 2015 r.,
firmy Profit Europe NV

Karta katalogowa ..Technical Data Sheet. Full Casting Sprinkler Outlet" wydanie z kwietnia 2014 r.,
firmy Profit Europe NV

Karta katalogowa ..Technical Data Sheet. U-Bolt Sprinkler outlet" wydanie z kwietnia 2014 r.,
firmy Profit Europe NV

Installation Instructions. Mechanical Tee", wydanie firmy Profit Europe NV

Installation Instructions. U-Bolt Sprinkler Tee", wydanie firmy Profit Europe NV

Sprawozdania z badah, certyfikaty, wykorzystane w post§powaniu aprobacyjnym

Sprawozdanie FM Approvals, Project ID: 3035240, Class:1920, z dnia 2009-07-06, dotyczajce
badah iapznikow i ksztattek do rur nadziemnych urzajdzeh przeciwpozarowych, wielkosci: 1, 1
%, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 12 cali oraz wielkosci 76, 108, 133, 140, 159 165 mm,
firmy Weifang Lede Machinery Co. Ltd.

Sprawozdanie FM Approvals, Project ID: 3034161, Class:1920, z dnia 2009-12-01, dotyczace
badah kroccow naktadkowych typu XGQT04, wielkosci: 76, 89, 108, 114, 133, 140, 159, 165
i 219 mm, firmy Weifang Lede Machinery Co. Ltd.

Sprawozdanie FM Approvals, Project ID: 3049909, Class:1920, z dnia 2013-12-17, dotyczace
badah kroccow naktadkowych typu XGQT01, XGQT011, XGQT03, XGQT06, XGQT05, GKS,
XGQT1, XGQT2, L922, firmy Shandong Lede Machinery Co. Ltd.

 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1106-0446/2015 wydanie 3, wydanej w formie 
drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

  



CNBOP-PIB AT-1106-0446/2015 wydanie 3 z dnia 27 listopada 2015 r.

Dokumentacja

Konstrukcja la^cznikow typu XGQT04G, typu XGQT04S, typu L922 i typu XGQT04S z opaska^
srubowa^ U zostata przedstawiona na rysunkach/dokumentach wyszczegolnionych
w sprawozdaniach z badati jw.

RYSUNKI

SPIS RYSUNKOW

Rys. 1 Wyglad la^cznika typu XGQT04G

Rys. 2 Konstrukcja tapznika typu XGQT04G

Rys. 3 Wyglad Jacznika typu L922

Rys. 4 Konstrukcja tapznika typu L922

Rys. 5 Wyglajd iacznika typu XGQT04S

Rys. 6 Konstrukcja lapznika typu XGQT04S

Rys. 7 Wyglajj ta^cznika typu XGQT04S z opaska_srubowa^U

Rys. 8 Konstrukcja tapznika typu XGQT04S z opaska^srubowa^ U

Rys. 9 (pogladowy) Lgcznik zamontowany na rurze
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Rys. 1 Wyglqd lacznika typu XGQT04G Rys. 2 Konstrukcja tajoznika typu XGQT04G
1-czesc dolna korpusu, 2-cz§sc gorna korpusu

(z wylotem rowkowym), 3-sruba, 4-nakr§tka
kotnierzowa, 5-gniazdo uszczelki

Rys. 3 Wyglajd ta^cznika typu L922 Rys. 4 Konstrukcja tacznika typu L922
1-cz?sc dolna korpusu, 2-cz§sc gorna korpusu

(z wylotem gwintowanym), 3-sruba, 4-nakr^tka
koinierzowa, 5-gniazdo uszczelki

Rys. 5 Wygla_d tacznika
typu XGQT04S

Rys. 6 Konstrukcja tacznika typu XGQT04S
1-cz^sc dolna korpusu, 2-cz^sc gorna korpusu

(z wylotem gwintowanym), 3-sruba,
4-nakr?tka kotnierzowa, 5-gniazdo uszczelki
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Rys. 7 Wyglajd tqcznika
typu XGQT04S z opask^srubowa_ U

Rys. 8 Konstrukcja lacznika typu XGQT04S
z opask^srubowa^ U

1-korpus (z wylotem gwintowanym),
2-opaska srubowa U, 3-nakr§tka
kdnierzowa, 4-gniazdo uszczelki

Rys. 9 (pogl^dowy) Lajsznik zamontowany na rurze

Zakres wprowadzonych zmian w Aprobacie Technicznej

W niniejszej aprobacie technicznej, w stosunku do aprobaty technicznej AT-1106-0446/2015
wydanie 2 wprowadzono nast^puja^ce zmiany:

1. Zmieniono nazw§ producenta i jego adres

2. Dostosowano zapisy aprobaty odpowiednio do zmian jw.
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