PAZIŅOJUMS PAR ĪPAŠĪBĀM
Nr. 002-CPR-2016-04-01
1. Produkta tipa vienreizējais identifikācijas kods:
Dūmu detektori, modeļi PW-507, PW-509
2. Tips, sērija vai sērijas numurs, vai jebkurš cits elements, kas ļauj identificēt celtniecības produktu saskaņā ar Regulas par kopējiem
noteikumiem 11. panta 4. daļu:
Fotoelektriskie dūmu detektori ar barošanu no baterijām, modeļi PW-507S, PW-509S
3. Paredzētā izmantošana vai celtniecības produkta paredzētā izmantošana saskaņā ar attiecīgo harmonizēto tehnisko specifikāciju
atbilstoši ražotāja nosacījumiem:
Ugunsdrošība
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais firmas nosaukums vai reģistrētā prečzīme atbilstoši 11. panta 5. daļai:
Ningbo Peasway Electronics Co., Ltd
No.66 Jinteng Road Wuxiang Industry Zone 315111 Ningbo China
5. Eventuāli pilnvarotā pārstāvja, kura pilnvarojums ietver 12. panta 2. daļā minētos uzdevumus, nosaukums un kontaktadrese:
Nav piemērojams
6. Celtniecības produkta īpašību stabilitātes novērtēšanas un pārbaudes sistēma vai sistēmas tā, kā noteikts Regulā par kopējiem noteikumiem:
1. sistēma
7. Paziņojuma par īpašībām attiecībā uz celtniecības produktu, uz kuru attiecas harmonizētā norma, gadījumā:
Asbl ANPI vzw - 1134
Veica produkta attiecīgo īpašību sākotnējo tipa testu, ražošanas vadības sistēmas sākotnējo inspekciju un veic pastāvīgo
uzraudzību, ražošanas vadības sistēmas novērtēšanu un apstiprināšanu saskaņā ar 1. sistēmu un izsniedza apstiprinājumu par
īpašību stabilitāti:
1134-CPR-183
8.Gadījumā, ja paziņojums par īpašībām skar celtniecības produktu, kam izsniegts Eiropas tehniskais novērtējums:
Nav piemērojams
9. Paziņojumā norādītās īpašības

Īpašību tabula atbilstoši EN14604:2005/AC:2008
Harmonizēta tehniskā specifikācija
Pamatraksturojums

Īpašība

Klauzula

Piezīmes

Aktivizēšanas nominālie
nosacījumi / jutīgums, atbildes
kavēšanās (atbildes laiks) un
īpašības ugunsgrēka apstākļos

Atbilst

4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,
5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19,
5.20

1, 5

Ekspluatācijas uzticamība

Atbilst

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7,
4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14,
4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11,
5.16, 5.22, 5.23, 5.24

2, 3, 4

Barošanas sprieguma
tolerance

Atbilst

5.21

Ekspluatācijas uzticamības
stabilitāte un atbildes
kavēšanās; siltumizturība

Atbilst

5.7, 5.8

Ekspluatācijas uzticamības
stabilitāte, vibrāciju izturība

Atbilst

5.12, 5.13

Ekspluatācijas uzticamības
stabilitāte, mitrumizturība

Atbilst

5.9

Ekspluatācijas uzticamības
stabilitāte, Izturība pret
koroziju

Atbilst

5.10

Ekspluatācijas uzticamības
stabilitāte, elektriskā stabilitāte

Atbilst

5.14

2

Piezīmes:
1. Tiek pieņemts, ka produkti, ko ietver šī norma, ugunsgrēka gadījumā darbosies vēl pirms ugunsgrēks kļūs tik liels, līdz tas sāks
ietekmēt to darbību. Līdz ar to nepastāv prasība, lai tie darbotos, ja uz tiem tieši iedarbojas ugunsgrēka apstākļi.
2. Klauzula Nr. 4.3, 4.8, 5.14a un 5.23 nav piemēroti fotoelektriskajiem dūmu detektoriem ar barošanu no baterijām.
3. Klauzulu Nr. 4.4 ir iespējams izmantot dūmu detektoriem, kas ir pielāgotas ārējo papildierīču pieslēgšanai.
4. Ražotājs deklarē, ka dūmu detektori, pildot normas prasības, nepaļaujas uz programmatūru; tāpēc klauzula Nr. 4.17 netika
vērtēta.
5. Klauzula Nr. 5.20 ir izmantojama tikai dūmu detektoriem ar skaņas izslēgšanas funkciju.

10. 1. un 2. punktā minētā produkta īpašības atbilst 9. punktā minētajām īpašībām.
Šis paziņojums par īpašībām ir izsniegts tikai un vienīgi uz 4. punktā norādītā ražotāja atbildību.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Hyde Shen/Ģenerāldirektors
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(vārds un amats)
Ningbo, Ķīnā 2016. 1. aprīlis
…………………………………………………………
(izsniegšanas vieta un datums)

…………………………………………………………
(paraksts)

