
Zakres średnic od ______ mm do ______ mm Długość przewodów ok.  __________________________________________  m

Nazwa systemu rurowego: TECEfl ex sanitarny TECEfl ex grzewczy  TECEfl ex wielowarstwowy 
TECElogo PE-Xc/Al/PE TECElogo PE-RT/Al/PE-RT

           (właściwe  podkreślić)

Rodzaj połączenia:  ___________________________________________________________________________________________________ 

Ciśnienie robocze  dla instalacji (z projektu): ___________________________ bar

Temperatura otoczenia _________________________ °C Temperatura medium kontrolnego  _____________________________________ °C

Medium kontrolne: sprężone pow. bez oleju                      azot                     dwutlenek węgla  (włąściwe podkreślić)

Instalacja wody pitnej została skontrolowana jako:           cała instalacja              częściowo   (właściwe podkreślić)

Próba szczelności

Ciśnienie kontrolne: 150 mbar

Czas próby przy pojemności przewodu do 100 litrów: min. 120 minut
(Każde kolejne 100 litrów wymaga zwiększenia czasu próby o 20 minut)

Pojemność przewodu: ______________________ litrów

Czas próby: ______________________________ minut

Odczekano do osiągnięcia kompensacji temperatury i stanu ustalonego, następnie rozpoczyna się czas próby.

Wynik próby szczelności: ciśnienie bez zmian stwierdzono spadek ciśnienia  (właściwe podkreślić)

UWAGA!!!  W przypadku stwierdzenia spadku ciśnienia należy ustalić przyczynę, usunąć przyczynę nieszczelności i badanie powtórzyć

Badanie wytrzymałościowe z zastosowaniem zwiększonego ciśnienia

Ciśnienie kontrolne do DN 50 włącznie: 3 bar
Ciśnienie kontrolne powyżej DN 50 do DN 100: 1 bar
Czas próby przy pojemności przewodu do 100 litrów: min. 10 minut
(Każde kolejne 100 litrów wymaga zwiększenia czasu próby o 10 minut)

Czas próby: _____________________________ minut

Odczekano do osiągnięcia kompensacji temperatury i stanu ustalonego, następnie rozpoczyna się czas próby.

Wynik próby szczelności: ciśnienie bez zmian stwierdzono spadek ciśnienia  (właściwe podkreślić)

UWAGA!!!  W przypadku stwierdzenia spadku ciśnienia należy ustalić przyczynę, usunąć przyczynę nieszczelności i badanie powtórzyć od początku.

System przewodów rurowych jest szczelny.

_________________________________________________________  ________________________________________________________
Miejscowość   Data

_________________________________________________________  ________________________________________________________
Zleceniodawca  Zleceniobiorca/instalator
(Podpis)     (Pieczęć/podpis)

_________________________________________________________
Kierownik budowy lub Inspektor Nadzoru (Pieczęć/podpis)

Protokół z próby ciśnieniowej 

TECElogo i TECEfl ex - Protokół z próby ciśnieniowej przy użyciu sprężonego powietrza bez oleju lub gazu obojętnego dla 

instalacji wody pitnej i c.o. – zgodnie z PN EN 806-4, wytycznymi VDI/DVGW-6023 oraz COBRTI INSTAL (obecnie ITB)

Rodzaj instalacji:  wodociągowa  centralne ogrzewanie (właściwe podkreślić)

Obiekt budowlany:  ___________________________________________________________________________________________________ 

Zleceniodawca:  ______________________________________________________________________________________________________ 

Zleceniobiorca/instalator:  ______________________________________________________________________________________________




