
/ Certyfikacja

PZH: Polski Zakład Higieny, 
Atest higieniczny

ACS
ACS: Francuski Atest 
Zgodności Sanitarnej. 
Wszystkie produkty 
DELABIE są zgodne 
z dyrektywą CPDW i 
Rozporządzeniem z dnia 
29 maja 1997 roku z 
późniejszymi zmianami 
i okólnikiem Ministra 
Zdrowia DGS/SD7A2002 
nr 571 z 25 listopada 
2002 roku.

Certyfikacja CE dla 
armatury elektronicznej: 
dyrektywy 2004/108/WE 
i 2006/95/WE.

APPAREILS SANITAIRES

Certyfikacja NF: norma 
francuska i europejska 
NF EN 816 ; 
NF EN 817 ; 
NF EN 1111.

Certyfikacja ISO 9001: 
2008 DEKRA.

Inne zagraniczne 
certifikaty:  
DELABIE eksportuje do 
ponad 70 krajów.

Natura produktu Nr Klasa 
akustyczna Lap

L01 Umywalka 746000 I 18

L02 a) Umywalka 745100 I 15

Zawory z zamknięciem czasowym

Natura produktu Nr Klasa 
akustyczna Lap

M01 Natrysk 790000 II 26

M02 Umywalka 795000 I 13

Baterie z zamknięciem czasowym

CO OZNACZA ZNAK NF?

Znak NF na produkcie świadczy, że jest on 
zgodny z dotyczącymi go normami i ewentualnie 
z dodatkowymi specyfikacjami technicznymi 
wymaganymi przez rynek.

Wyznaczone i kontrolowane przez AFNOR  
(Francuski Komitet Normalizacyjny) kryteria są 
określone w specyfikacji zwanej zasadami certyfikacji 
i są opracowywane w porozumieniu z producentami, 
dystrybutorami, stowarzyszeniami konsumenckimi, 
laboratoriami i władzami publicznymi. 

• ARMATURA SANITARNA
CSTB (Centrum Naukowo-Techniczne Budownictwa) 
przeprowadza badania produktów i audyty firm 
w ramach tych wytycznych. Zasady certyfikacji 
dotyczące armatury sanitarnej posiadają numer 077.

NA JAKICH PRODUKTACH 
MOŻEMY ZNALEŹĆ ZNAK NF?

Znak NF jest umieszczany na następujących 
produktach i określa klasyfikację niektórych z nich:

• ARMATURA SANITARNA
- Zawory i baterie
- Baterie termostatyczne
- Regulatory strumienia
- Węże i słuchawki natryskowe
- Urządzenie opróżniające
- Zawory z automatycznym zamknięciem
- Zamontowane zawory odcinające: przed armaturą 
   sanitarną na zbiorniku do spłukiwania; do zasilania 
   pralki
- Sterowniki nawadniania
- Przełącznik z automatycznym zamknięciem 

z rodziny H typ C
- Zawory z automatycznym otwarciem i zamknięciem.

JAK ROZPOZNAĆ PRODUKT NF?

Aby odróżnić produkty ze znakiem NF w handlu 
lub podczas instalacji, logo NF jest umieszczone 
na samych produktach.

CO WNOSI ZNAK NF?

Znak NF jest umieszczany na następujących 
produktach i określa klasyfikację niektórych z nich:

• ARMATURA SANITARNA
Znak NF – ARMATURA SANITARNA potwierdza 
zgodność produktów z zasadami certyfikacji NF 
077 zatwierdzonymi przez AFNOR Certification. 
Sprawdzane są aspekty ogólne jak odporność na 
korozję, wymienność, trwałość, itp. Rzeczywista 
wydajność armatury jest określona w klasyfikacji.

> Armatura z automatycznym zamknięciem
Ten rodzaj armatury pozwala uniknąć marnotrawienia 
wody i jest głównie używany w miejscach publicznych. 
Obecnie istnieją zawory, baterie oraz zawory do 
pisuaru tego typu.
Armatura jest odporna na 500 000 uruchomień. 
Certyfikacja NF 077 gwarantuje również: 
- jakość wykończenia 
- wymienność zaworów 
- szczelność przed i po testach na wytrzymałość 
- interkomunikacja wody zimnej i ciepłej 
- wypływy przystosowane do danego użycia 
- sprawdzenie czasu wypływu 
- wydajność mechaniczną 
- odporność na zużywanie dla elementów ruchomych 
- wydajność akustyczną.

ZNAK NF, 
ARMATURA SANITARNA

Zgodnie z zasadami regulacji NF dotyczącej armatury 
sanitarnej, firmy są uprawnione do umieszczenia 
znaku NF na produktach wymienionych poniżej, 
zgodnie z normą NF EN 816: zawory z automatycznym 
zamknięciem. Decyzja nr 341-M1-15/4 z 11 czerwca 
2015 roku.
Decyzja ta jest ogłaszana biorąc pod uwagę wyniki 
kontroli wewnętrznej w firmie, potwierdzone przez 
testy przeprowadzone podczas wizyty CSTB 
i te wykonane w laboratorium CSTB. 
Zastępuje ona wcześniejsze decyzje. AFNOR odnawia 
co najmniej raz w roku prawo do używania znaku NF,  
a jeśli jest to konieczne, zmienia decyzję lub ją anuluje.


