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DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA  

I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 maidir le táirgí foirgníochta 

Uimh. CPR-E008 
 
1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge 
2. Uimhir chineáil, baiscuimhir nó uimhir sraithe nó aon eilimint eile lena bhféadfar táirge foirgníochta a 

shainaithint, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 11(4). 
 
  

1. Cód aitheantais 2. cineálacha 

FPA FPA 1200 W 
FPA 5000 W 

  

 
3. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta, i gcomhréir leis an tsonraíocht theicniúil 

chomhchuibhithe is infheidhme, de réir mar a shamhlaíonn an monaróir: 
 

Córais rabhcháin dóiteáin suiteáilte taobh istigh is taobh amuigh d’fhoirgnimh 
 

4. Ainm, trádainm cláraithe nó trádmharc cláraithe agus seoladh an mhonaróra, mar a cheanglaítear faoi 
Airteagal 11(5): 

 
WAGNER Group GmbH 

Schleswigstraße 1 - 5 
D-30853 Langenhagen 

An Ghearmáin 
 

5. I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údaraithe a gcumhdaíonn a shainordú 
na cúraimí a shonraítear in Airteagal 12(2): 

 
Dofheidhme 

 
6. Córas nó córais measúnaithe agus fíoraithe seasmhachta feidhmíochta an táirge foirgníochta mar atá 

leagtha amach in Iarscríbhinn V: 
 

Córas 1 
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7. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta a chumhdaítear le caighdeán 
comhchuibhithe 

 
VdS Schadenverhütung GmbH 

ag a bhfuil an uimhir aitheantais 0786 
 

tástáil de chineál táirge, tús-scrúdú ar an monarcha dhéantúsaíochta agus ar rialú táirgeacht na monarchan 
trí mhaoirseacht, mheasúnú agus mheastóireacht leanúnacha de rialú ar tháirgeacht na monarchan de réir 
Chóras 1. D’eisigh sé an deimhniú comhréireachta seo a leanas: 
 

0786- CPD-20966 
0786- CPD-20965 

 
8. Níor eisíodh aon Mheastóireacht Theicniúil Eorpach don tháirge seo. 
9. An fheidhmíocht dhearbhaithe: 
Cinntear gach ceangal, na saintréithe sár-riachtanacha go léir san áireamh, chomh maith leis na 
feidhmíochtaí a bhaineann leo, don úsáid nó do na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta (Pointe 3) 
mar a gcuirtear síos orthu sna coinníollacha comhchuibhithe sa thábla seo a leanas: 
 
  

Sonraíocht theicniúil chomhchuibhithe  EN 54-2:1997 
+ A1:2006 

Saintréithe sár-riachtanacha Feidhmíocht1)2) Rannóg 

éifeachtúlacht ó thaobh dóiteáin  

- Ceanglais ghinearálta  Pas 4 

- Ceanglais ghinearálta maidir le taispeántais  Pas 5 

- Coinníoll aláraim dóiteáin  Pas 7 

Moill (am freagartha i gcás dóiteáin)  

- Fáiltiú agus próiseáil aláraim dóiteáin Pas 7.1 

- Aschur ghlacadh le haghaidh an coinníoll aláraim dóiteáin  Pas 7.7 

- Moill aschuir  Pas 7.11 

- Spleáchas ar an gcoinníoll aláraim dóiteáin ag comhartha 
aláraim níos mó ná ceann amháin 

Pas 7.12 

Iontaofacht  

- Ceanglais ghinearálta  Pas 4 

- Ceanglais ghinearálta maidir le taispeántais  Pas 5 

- Ullmhacht Oibríochta stát Pas 6 

- Coinníoll aláraim dóiteáin  Pas 7 

- Taispeáin stádas teachtaireachta locht  Pas 8 

- múchadh stáit  Pas 9 

- coinníoll Tástáil Pas 10 

- Ionchur comhéadan Caighdeánaithe / aschur  Pas 11 

- Ceanglais maidir le Dearadh  Pas 12 
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Sonraíocht theicniúil chomhchuibhithe  EN 54-2:1997 
+ A1:2006 

- Ceanglais bhreise maidir le dearadh na painéil rialaithe aláraim 
dóiteáin bogearraí-rialú  

Pas 13 

- Aithint Pas 14 

Buaine na hiontaofachta oibríochta, friotaíocht in aghaidh 
ardteochta 

 

- Fuacht (in oibríocht) Pas 15.4 

Buaine na hiontaofachta oibríochta, friotaíocht bogthaise  

- Bogthaise, tairiseach (in oibríocht) Pas 15.5 

- Bogthaise, tairiseach (triail buanseasmhachta) Pas 15.14 

Buaine na hiontaofachta oibríochta, friotaíocht creatha  

- Buille (in oibríocht) Pas 15.6 

- Luascadh, síneasóideach (in oibríocht) Pas 15.7 

- Luascadh, síneasóideach (triail buanseasmhachta) Pas 15.15 

Buaine na hiontaofachta oibríochta, cobhsaíocht leictreach   

- Friotaíocht leictreamaighnéadach, scrúduithe trasnaíochta Pas 15.8 

- Réimsí leictreamaighnéadacha tonntracha (in oibríocht) Pas 15.9 

- Borradh, transients tapa / bpléascann (in oibríocht) Pas 15.10 

- Spikes Voltage, suaitheadh mall de ard fuinnimh (in oibríocht) Pas 15.11 

- Dipeanna voltas Soláthar agus cur isteach voltas (in oibríocht) Pas 15.12 

- Luaineachtaí den voltas soláthair (in oibríocht) Pas 15.13 

1) - “NPD” (Níor Cinneadh aon Fheidhmíocht) - féideartha, ach amháin i gcás buanfais na saintréithe a bhfuil feidhmíocht  
dearbhaithe acu 
2) - “dofheidhme” maidir le comhpháirteanna, nach bhfuil an ceangal ag baint leo 

  

 
10. Tá feidhmíocht an táirge a shainaithnítear i bpointe 1 agus i bpointe 2 i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht 

dhearbhaithe i bpointe 9. 
Is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainaithnítear i bpointe 4 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta 
seo. 

 
Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag: 
 
áit agus dáta eisiúna: Langenhagen, 14.06.2013 
 
Ceann na Forbartha: _____________________ 
 


