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BILAGA III

PRESTANDADEKLARATION
Nr 0832 - CPD - 1428

1. Produkttypens unika identifikationskod: i9060EU
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med
artikel 11.4:
Tillverkningsdatum och -år ingår.
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska
specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:
Brandvarnare för hushållsbruk
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:
Fyrnetics Electronics Factory No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan, Guangdong, Kina 523842
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:
Kidde Finland Oy, Vetokuja 4, 01610 VANDA, Finland
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
System1
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
EN 14604:2005
(det anmälda organets namn och identifikationsnummer, i förekommande fall)
har utfört BRE anmält organ 0832 enligt system System1
(beskrivning av de uppgifter för tredje part som anges i bilaga V)
och har utfärdat 0832 - CPD - 1428
(intyg om kontinuitet för produktens prestanda, intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik, provnings/beräkningsrapporter – i förekommande fall)
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:
.................................................................................................................................................................................................
(det tekniska bedömningsorganets namn och identifikationsnummer, i förekommande fall)
har utfärdat ..............................................................................................................................................................................
(referensnummer för den europeiska tekniska bedömningen)
på grundval av .........................................................................................................................................................................
(referensnummer för det europeiska tekniska bedömningsdokumentet)
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har utfört ................................................................ enligt system .........................................................................................
(beskrivning av de uppgifter för tredje part som anges i bilaga V)
och har utfärdat .......................................................................................................................................................................
(intyg om kontinuitet för produktens prestanda, intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik, provnings/beräkningsrapporter – i förekommande fall)
9. Angiven prestanda
Väsentliga funktioner
Tolerans för matningsspänning
Nominella aktiveringsvillkor/känslighet, svarsfördröjning (svarstid) och
prestanda vid brand
Driftsäkerhet
Beständig driftsäkerhet och svarsfördröjning, temperaturmotstånd
Beständig driftsäkerhet, vibrationsmotstånd
Beständig driftsäkerhet, elektrisk stabilitet
Beständig driftsäkerhet, korrosionsbeständighet
Beständig driftsäkerhet: fuktbeständighet
Immunitet

Prestanda
GODKÄNT

Harmoniserade tekniska
specifikationer
EN14604:2005

GODKÄNT

EN14604:2005

GODKÄNT
GODKÄNT
GODKÄNT
GODKÄNT
GODKÄNT
GODKÄNT
GODKÄNT

EN14604:2005
EN14604:2005
EN14604:2005
EN14604:2005
EN14604:2005
EN14604:2005
EN 5013-4:2011

Emission

GODKÄNT

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

Noter till tabellen:
1. Kolumn 1 ska innehålla en förteckning över väsentliga egenskaper i enlighet med de harmoniserade tekniska
specifikationerna för avsedd användning eller avsedda användningar som anges i punkt 3 ovan.
2. För varje väsentlig egenskap som anges i kolumn 1 och i överensstämmelse med kraven i artikel 6 ska kolumn 2 innehålla
den angivna prestandan uttryckt i värde, eller klass eller i en beskrivning, i förhållande till motsvarande väsentliga
egenskaper. NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd) ska anges när ingen pre-standa har angivits.
3. För varje väsentlig egenskap som anges i kolumn 1 ska kolumn 3 innehålla
a) en daterad referens till motsvarande harmoniserade tekniska standard och, i förekommande fall, referensnumret för den
specifika eller lämpliga dokumentation som används,
eller
b) en daterad referens till motsvarande europeiska bedömningsdokument, i förekommande fall, och referens-nummer för
den europeiska tekniska bedömning som används.
Väsentliga egenskaper
(se not 1)

Prestanda
(se not 2)

Harmoniserad teknisk specifikation
(se not 3)

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten
överensstämmer:
.................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.
Undertecknat för tillverkaren av:

A.Burnett
Director
.................................................................................................................................................................................................
(namn och befattning)

London 18/09/2014

............................................................................................
(plats och dag för utfärdande)

...............................................................................
(namnteckning)

________________

