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PŘÍLOHA III
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. 0832 - CPD - 1427

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: i9040EU
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:
Rok a den výroby je uveden.
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou
specifikací podle předpokladu výrobce:
Domácí kouřové alarmy
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:
Fyrnetics Electronics Factory No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan, Guangdong, Čína 523842
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:
Safe Home Europe s.r.o., Nábřeží PFB 3200/14A, 75000, Přerov
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:
Systém 1
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
EN 14604:2005
(jméno a případně identifikační číslo oznámeného subjektu)
provedl Oznámený subjekt BRE 0832 podle systému Systém 1
(popis úkolů třetí strany podle přílohy V)
a vydal 0832 - CPD - 1427
(osvědčení o stálosti vlastností, osvědčení o shodě řízení výroby, zkušební/výpočtové protokoly – dle potřeby)
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
(jméno a případně identifikační číslo subjektu pro technické posuzování)
vydal ..............................................................................................................................................................................................
(referenční číslo evropského technického posouzení)
na základě ......................................................................................................................................................................................,
(referenční číslo evropského dokumentu pro posuzování)
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provedeno ..............................................................................podle systému ..............................................................................
(popis úkolů třetí strany podle přílohy V)
a vydal ..........................................................................................................................................................................................
(osvědčení o stálosti vlastností, osvědčení o shodě řízení výroby, zkušební/výpočtové protokoly – dle potřeby)
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky
Tolerance napájecího napětí

Vlastnost
SPLŇUJE

Harmonizované
technické specifikace
EN14604:2005

Nominální podmínky aktivace/citlivosti, zpoždění odpovědi (doba odpovědi) a
služební parametry v podmínkách požáru
SPLŇUJE
Provozní spolehlivost
SPLŇUJE

EN14604:2005
EN14604:2005

Trvanlivost provozní spolehlivosti a zpoždění odpovědi, teplotní odolnost

SPLŇUJE

EN14604:2005

Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vibracím

SPLŇUJE

EN14604:2005

Trvanlivost provozní spolehlivosti, elektrická stabilita

SPLŇUJE

EN14604:2005

Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti korozi

SPLŇUJE

EN14604:2005

Trvanlivost provozní spolehlivosti: odolnost proti vlhkosti
Imunita

SPLŇUJE
SPLŇUJE

EN14604:2005
EN 5013-4:2011

Emise

SPLŇUJE

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

Poznámky k tabulce:
1. sloupec 1 obsahuje seznam základních charakteristik stanovených v harmonizovaných technických specifikacích pro
zamýšlené použití nebo zamýšlená použití uvedená v bodě 3 výše;
2. pro každou základní charakteristiku uvedenou ve sloupci 1 a v souladu s požadavky článku 6 bude sloupec 2 obsahovat
vlastnosti uvedené v prohlášení, vyjádřené podle úrovně, třídy nebo popisu, vztaženo k odpovídajícím základním
charakteristikám nebo budou uvedena písmena „NPD“ (No Performance Determined), pokud není uvedena
žádná vlastnost;
3. U každé základní charakteristiky uvedené ve sloupci 1 bude sloupec 3 obsahovat:
a) odkaz s datem na příslušnou harmonizovanou normu a případně referenční číslo použité specifické nebo příslušné
technické dokumentace;
nebo
b) odkaz s datem na příslušný evropský dokument pro posuzování, je-li k dispozici, a referenční číslo použitého
evropského technického posouzení.
Základní charakteristiky
(viz poznámka 1)

Vlastnost
(viz poznámka 2)

Harmonizované technické specifikace
(viz poznámka 3)

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce
a jeho jménem:

A.Burnett
Director
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
(jméno a funkce)

London 18/09/2014
.........................................................................................
(místo a datum vydání)

.................................................................................................
(podpis)

