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VEDLEGG III
YTELSESERKLÆRING
Nr. 0086 - CPD - 535595 -1

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen: 2SFW, 2SFWR, 1SFW, 1SFWR, 2SF239HI, 2SF239HIR
2. Type, batch eller serienummer eller andre elementer som muliggjør identifikasjon av bygevareproduktet slik det kreves
i henhold til artikkel 11(4):
Produksjonsår og -dag er inkludert.
3. Tiltenkt bruk eller bruksområder av byggevareproduktet, i samsvar med gjeldene harmoniserte tekniske spesifikasjoner,
som fastsatt av produsenten:
Røykvarslere til hjemmebruk
4. Navn, registrert varemerke eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten som det kreves i henhold til
artikkel 11(5):
Fyrnetics Electronics Factory No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan, Guangdong, Kina 523842
5. Der det er aktuelt, navn og kontaktadresse for den godkjente representanten hvis mandat omfatter oppgavene nevnt
i artikkel 12(2):
Kidde Norway AS, Lagerveien 25, 4033 Stavanger, Norge
6. System eller systemer for vurdering og verifisering av forutsigbarhet til ytelsene av byggevareproduktet som angitt i
vedlegg V:
System1
7. I tilfelle av at ytelseserklæringen til en byggevare omfattes av en harmonisert standard
EN 14604:2005
(navn og identifikasjon av det meldte organ, hvis relevant)
utført BSI teknisk kontrollorgan 0086 i henhold til system System1
(beskrivelse av tredjeparts oppgaver som angitt i vedlegg V)
og utstedt 0086 - CPR - 535595
(sertifikat av utholdenhet av ytelse, samsvarssertifikat av fabrikkens produksjonskontroll, test/ beregninger rapporter –
som relevant)
8. I tilfelle av ytelseserklæringen til et byggevareprodukt som har fått utstedt en europeisk teknisk vurdering:
.........................................................................................................................................................................................
(navn og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet, hvis relevant)
utstedt ..............................................................................................................................................................................
(referansenummer til den europeiske kontrollorganets vurdering)
på grunnlag av .................................................................................................................................................................
(referansenummeret til den europeiske kontrollorganets dokument)
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utført ............................................................................. i henhold til .............................................................................
(beskrivelse av tredjeparts oppgaver som angitt i vedlegg V)
og utstedt ........................................................................................................................................................................
(sertifikat
for
forutsigbarhet
av
ytelse,
samsvarssertifikat
for
fabrikkens
produksjonskontroll,
test-/beregningsrapporter – som er relevante)
9. Deklarert ytelse
Viktige egenskaper

Ytelse
PASS

Spenningstoleranse

Den harmoniserte
tekniske spesifikasjonen
EN14604:2005

Nominelle aktiveringsforhold / følsomhet, reaksjonsforsinkelse (responstid) og
ytelse ved brann
PASS
Driftssikkerhet
PASS

EN14604:2005
EN14604:2005

Holdbarhet av driftssikkerhet og reaksjonsforsinkelse, temperaturbestandighet PASS

EN14604:2005

Holdbarhet av driftssikkerhet, vibrasjonsfasthet

PASS

EN14604:2005

Holdbarhet av driftssikkerhet, elektrisk stabilitet

PASS

EN14604:2005

Holdbarhet av driftssikkerhet, korrosjonsbeskyttelse

PASS

EN14604:2005

Holdbarhet av driftssikkerhet: fuktighetstoleranse

PASS

EN14604:2005

Immunitet

PASS
PASS

EN 5013-4:2011

Utslipps

EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Merknader til tabellen
1. Kolonne 1 skal inneholde en liste over essensielle egenskaper som bestemmes i de harmoniserte tekniske
spesifikasjonene for den tiltenkte bruk eller bruksområder som angitt i punkt 3 ovenfor.
2. For hver grunnleggende del oppført i kolonne 1 og i samsvar med kravene i artikkel 6, skal kolonne 2 inneholde
erklært ytelse, uttrykt ved nivå eller klasse, eller i en beskrivelse, relaterte tilsvarende essensielle
egenskaper. Bokstavene 'ODs (ingen ytelse bestemt) skal angis hvor ingen ytelse er deklarert.
3. For hver grunnleggende del oppført i kolonne 1, skal kolonne 3 inneholde:
(a) datert referanse til den tilsvarende harmoniserte standarden, og eventuelt referansenummeret for den spesifikke
eller hensiktsmessige tekniske dokumentasjonen som brukes;
eller
(b) datert referanse i henhold til det tilsvarende europeiske vurderingsdokumentet der det er tilgjengelig eller
referansenummeret til det europeiske vurderingsdokumentet.
Essensielle egenskaper (se
merknad 1)

Ytelse (se
merknad 2)

Harmonisert teknisk spesifikasjon (se
merknad 3)

Hvor i henhold til artikkel 37 eller 38 den spesifikke teknisk dokumentasjonen har blitt brukt, de krav som produktet
oppfyller:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
10. Utførelsen av produktet som er identifisert i punkt 1 og 2 er i samsvar med den erklærte ytelse i punkt 9. Denne
erklæringen for resultatene er utstedt under ansvaret til produsent identifisert i punkt 4.
Signert for og på vegne av produsenten av:

A.Burnett
Director
.........................................................................................................................................................................................
(navn og funksjon)

London 18/09/2014
...................................................................
(sted og dato for
utstedelse)

.......................................................................
(signatur)

