
 

Probléma 3  
August 2019 

EK teljesítményéről nyilatkozatot 
Összhangban kiadott az építési termékekről szóló rendelet EU N ° 305/2011 
 
Ez az igazolás tanúsítja, hogy megfelel a Tanács irányelve 305/2011 építési termékekről szóló rendelet, ez a nyilatkozat 
vonatkozik:  

 

Nyilatkozat száma: 0832-CPR-F2310 
 

Előállítás a termék: 

termék név DCD-1E-IS & DCD-1E-IS(WHT) 

Rendeltetésszerű 
használat 

Hagyományos A1 osztályú gyújtószikramentes fix hőmérséklet és Hôsebesség 
hőérzékelő 

 

Által termelt: 

Hochiki Corporation  
141-1 Maebara  
Ejiri 
Kakuda Város 
Miyagi prefektúra  
981-1521 

 

A meghatalmazott képviselő: 
Mr Shane Bartlett 
Compliance menedzser 

 

Értékelési rendszert: 1. rendszer 

 

Értékelni: 
BRE Global Limited (Notified Body 0832) végezte típusú vizsgálat a termék, a kezdeti ellenőrzés a 
gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelettel, vizsgálata és értékelése üzemi 
gyártás-ellenőrzési rendszer keretében az 1. és a kiadott megfelelőségi tanúsítvány: 0832- CPR-F2310 

 

szabványok 

EN54-5: 2000 + A1: 2002 Tűzjelző és riasztó rendszerek. Hőérzékelők. pontszerű érzékelők 

A tervezett felhasználás fent már meghatároztuk 
 
(1) Lásd: A. melléklet fő jellemzőinek további részletek 
(2) Lásd a B. melléklet további részleteket teljesítmény 
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Melléklet - alapvető jellemzői 
 

Alapvető tulajdonságok  
EN54-5: 2000 

+ A1: 2002 
Teljesítmény 

Teljesítmény tűz alá állapot  N / A Pass 

Névleges aktiválási körülmények között / 
érzékenység 

N / A Pass 

Névleges aktiválási körülmények / érzékenység és a 
teljesítmény tűz esetén 

N / A Pass 

Névleges aktiválási körülmények között / érzékenység, 
Megszólalási késleltetés (válaszidő) és 
Teljesítmény tűz esetén 

4.2, 4.3, 5,2 és 5,6, 
5,8, 6.1a, 6.2b 

Pass 

Megszólalási késleltetés (válaszidő) N / A Pass 

üzembiztonság 4,4-4,11 Pass 

Tolerancia a tápfeszültség 5.7 Pass 

Tartóssága működési megbízhatóság és a késleltetés; 
Hőállóság 

5.9, 5.10 Pass 

Tartóssága üzembiztonság: 
Hőállóság 

N / A Pass 

Tartóssága üzembiztonság: 
nedvességgel szembeni ellenállás 

5.11, 5.12 Pass 

Tartóssága üzembiztonság: 
korrozióállóság  

5.13 Pass 

Tartóssága működési megbízhatóság; 
vibrációtartósságot 

5,14-5,17 Pass 

Tartóssága üzembiztonság: 
rázkódás és ütés ellenállás  

N / A Pass 

Tartóssága működési megbízhatóság; 
elektromos stabilitás  

5.18 Pass 

Tartóssága üzembiztonság: 
ellenállás behatolása 

N / A Pass 

 egy Utótag S csak 
b Utótag R csak 
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B melléklet - További részletek Performance 
 

• Névleges A1  
 

Kijelentem, hogy a fent nevezett berendezés úgy tervezték, hogy megfeleljenek a vonatkozó részeit a fent hivatkozott 
előírásoknak. 

 
Aláírva nevében a gyártó: 

 
Shane BartlettCompliance menedzser 
Augusztus 17, 2018 

 

 

Az előadás a fenti termékek megfelelnek a teljesítmény és alapvető jellemzőinek belül mindenképpen ezt a 
tanúsítványt. Ez a nyilatkozat a teljesítmény mellett adják kizárólagos felelőssége Hochiki Európa (UK) Ltd. 
 
Ez a tanúsítvány érvényes marad, amíg a vizsgálati módszereket és / vagy üzemi gyártás-ellenőrzési 
követelményeket tartalmazza harmonizált szabvány, használt teljesítményét értékeli a bejelentett jellemzők, nem 
változnak, és a terméket, és a gyártási feltételek nem változtak jelentős mértékben. 

 

 


