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LIITE III
SUORITUSTASOILMOITUS
Nro 0086 - CPD - 535595 -1

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: 2SFW, 2SFWR, 1SFW, 1SFWR, 2SF239HI, 2SF239HIR
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan
4 kohdassa edellytetään:
Sisältää valmistusvuoden ja -päivämäärän.
3. Valmistajan enna koima, s ovellettavan yhdenmukaistetun t eknisen er itelmän mukainen r akennustuotteen a iottu
käyt-tötarkoitus tai -tarkoitukset:
Kotitalouskäyttöön tarkoitetut savuhälyttimet
4. Valmistajan n imi, re kisteröity kau ppanimi tai tav aramerkki se kä o soite, jo sta v almistajaan s aa y hteyden, ku ten 11
artiklan 5 kohdassa edellytetään:
Fyrnetics Electronics Factory No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan, Guangdong, Kiina 523842
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä
osoite, josta tähän saa yhteyden:
Kidde Finland Oy, Vetokuja 4, 01610 VANTAA, Suomi
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Järjestelmä1
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
EN 14604:2005
(ilmoitetun laitoksen nimi ja numero tarvittaessa)
suoritti BSI ilmoitettu laitos 0086 järjestelmän Järjestelmä1 mukaisesti
(liitteessä V esitettyjen kolmannen osapuolen tehtävien kuvaus)
ja antoi 0086 - CPR - 535595
(sertifikaatin s uoritustasojen p ysyvyydestä, t uotannon s isäisen l aadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen,
testi/laskentaraportit – tarpeen mukaan)
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:
..........................................................................................................................................................................................
(teknisestä arvioinnista vastaavan laitoksen nimi ja numero tarvittaessa)
antoi ..............................................................................................................................................................................
(eurooppalaisen teknisen arvioinnin viitenumero)
joka perustuu ................................................................................................................. ..............................................
(eurooppalaisen arviointiasiakirjan viitenumero)
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suoritti ................................................................... järjestelmän ................................................................. mukaisesti
(liitteessä V esitettyjen kolmannen osapuolen tehtävien kuvaus)
ja antoi .........................................................................................................................................................................
(sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydestä, tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen,
testi/laskentaraportit – tarpeen mukaan)
9.

Ilmoitetut suoritustasot
Perusominaisuudet
Syöttöjännitteen toleranssi
Nimelliset aktivoitumisolosuhteet/herkkyys, vasteviive (vasteaika ) ja
suorituskyky palo-olosuhteissa
Käyttövarmuus
Käyttövarmuuden ja vasteviiveen kesto, lämmönkestävyys
Käyttövarmuuden kesto, tärinänkestävyys
Käyttövarmuuden kesto, sähköjärjestelmän vakaus
Käyttövarmuuden kesto, korroosionkestävyys
Käyttövarmuuden kesto: kosteudenkestävyys
Koskemattomuus
Päästöjen

Yhdenmukaistettu
Suorituskyky
tekninen eritelmä
Hyväksytty
EN14604:2005
Hyväksytty

EN14604:2005

Hyväksytty
Hyväksytty
Hyväksytty
Hyväksytty
Hyväksytty
Hyväksytty
Hyväksytty
Hyväksytty

EN14604:2005
EN14604:2005
EN14604:2005
EN14604:2005
EN14604:2005
EN14604:2005
EN 5013-4:2011
EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Taulukkoa koskeva huomautus:
1. Sarake 1 sisältää luettelon perusominaisuuksista, siten kuin ne määritetään yhtä tai useampaa edellä 3 kohdassa
ilmoitettua käyttötarkoitusta koskevissa kyseisissä yhdenmukaistetuissa teknisissä eritelmissä;
2. Sarake 2 sisältää kutakin sarakkeessa 1 luetteloitua 6 artiklan vaatimukset täyttävää perusominaisuutta kohti
ilmoitetun suoritustason, ilmaistuna tasoittain, luokittain tai kuvauksittain, joka liittyy vastaavaan
perusominaisuu-teen. Sarakkeeseen merkitään lyhenne ”NPD” (No Performance Determined, suoritustasoa ei
ole määritelty), kun suoritustasoa ei ilmoiteta;
3. Sarake 3 sisältää kutakin sarakkeessa 1 luetteloitua perusominaisuutta kohden:
a) vastaavan yhdenmukaistetun standardin päivätyn viitteen ja tarvittaessa käytetyn teknisen erityisasiakirjan tai
asianmukaisen teknisen asiakirjan viitenumeron;
tai
b) vastaavan eurooppalaisen arviointiasiakirjan päivätyn viitteen, mikäli se on saatavilla, ja käytetyn eurooppalaisen teknisen arvioinnin viitenumeron.
Perusominaisuudet
(ks. huomautus 1)

Suoritustaso
(ks. huomautus 2)

Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
(ks. huomautus 3)

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

10.Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä
suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: Valmistajan puolesta
allekirjoittanut:

A.Burnett
Director
.........................................................................................................................................................................................
(nimi, tehtävä)

London 18/09/2014
...............................................................................................
(paikka ja päivämäärä)

................................................................................................
(allekirjoitus)

