
  
 

 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Nr 01801 
a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján 

 
 
  
1. A terméktípus megnevezése, egyedi azonosító kódja: 
  

SENA VA30 széria (PN30) golyóscsap család 
Belső-Belső menettel lemezkaros kivitelben 1/4”-4” gyári cikkszám: 150101-150111  
Belső-Belső menettel pillangókaros kivitelben 1/2”-1” gyári cikkszám: 153103-153105  
Külső-Belső menettel lemezkaros kivitelben 3/8”-2” gyári cikkszám: 150602-150608  
Külső-Belső menettel pillangókaros kivitelben 3/8”-1” gyári cikkszám: 153602-153605  
Külső-Külső menettel lemezkaros kivitelben: 3/8”-1” gyári cikkszám: 151102-151105  
Külső-Külső menettel pillangókaros kivitelben: 3/8”-1” gyári cikkszám: 153902-153905  
KB-hollandis pillangókaros kivitel: ½-2” gyári cikkszám: 154103-154108 
Sarok  KB-hollandis pillangókaros kivitel: ½-1” gyári cikkszám: 154303-154305 
Sarok  KK pillangókaros kivitel: ½-1” gyári cikkszám: 154503-154506 
Kazántöltő-ürítő golyóscsap ½-3/4 gyári cikkszám: 504220-504230 
Szűrős Belső-Belső menettel lemezkaros kivitelben 1/2”-1” gyári cikkszám: 152303-152305  
Szűrős Belső-Belső menettel lpillangókaros kivitelben 1/2”-1” gyári cikkszám: 152503-152505  
Sarok BM-hollandis-Szorítógyűrűs ötrétegű csőhöz kivitel: ½-1” gyári cikkszám: 868210-868230 
BB Ürítős mérőcsonkos lemezkaros golyóscsap ½-1” gy.cikkszám: 152103-152105 
KM szorítógyűrűs kazántöltő piros/kék karral, 16x”-1/2 gy. cikkszám: 868010, 868015 
16-16 szorítógyűrűs golyóscsap ötrétegű csőhöz, kék/piros karral  gy. cikkszám:868030-868035 
Kerti kifolyó golyóscsap tömlóvéggel, lemezkarral ½-1” bemenet,, gy. cikkszám:155103-155105 
 

 
2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az NMÉ alapján: 

A szerelvények az épületgépészet területén padlófűtési, használati hideg-, és melegvíz ellátási, valamint fűtési 
rendszerekben alkalmazhatók. Speciális területen történő használat esetén az alkalmazási feltételeket gyártó által kiadott 
termékismertető tartalmazza 

 
 
3. Agyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve védjegye, valamint értesítési címe: 

Név: Válvulas ARCO S.L.  
Cím: Avda del Cid. 16, 46134 Foios – Valencia (Spanyolország)  
Tel.: +34 963171070  
web: www.valvulasarco.com 

 
4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 

Emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkező rendszerek esetén: (1+) rendszer  
Emberi fogyasztásra szánt vízzel nem érintkező rendszerek esetén: (4) rendszer  

 
5. A műszaki értékelést végző szervezet neve: 

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-2000 Szentendre,  
Dózsa György út 26. A kiadott Nemzeti Műszaki Értékelés száma és dátuma: A-7-2014, Kelt: 2021. 11. 24. 

 
6. A kijelölt tanúsító szervezet neve: 

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-2000 Szentendre,  
Dózsa György út 26. A termék teljesítményállandósági tanúsítványának azonosítója: 20-CPR-136-(C-6/2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.valvulasarco.com/
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7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek): 

  

 

 



 

 

 



 

 

Kelt: Valencia (Spanyolország) 2021.11.30  
         Carlos López 
         Product Engineering Manager 
 


