EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Saskaņā ar Būvizstrādājumu regulu (ES) Nr. 305/2011
Nr. CPR-E008
1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11.
panta 4. punktā.

1. Identifikācijas numurs

2. Tipa

FPA

FPA 1200 W
FPA 5000 W

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko
specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
Iekštelpās un ārpus tām uzstādītas ugunsdrošības signalizācijas sistēmas
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā
noteikts 11. panta 5. punktā:
WAGNER Group GmbH
Schleswigstraße 1 - 5
D-30853 Langenhagen
Vācija
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta
2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:
nav piemērojams
6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V
pielikumā:
Sistēma 1
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7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais
standarts
VdS Schadenverhütung GmbH
Akreditācija 0786
ir veikta izstrādājuma tipa pārbaude, pirmreizēja rūpnīcas un rūpnīcā veiktās ražošanas kontroles pārbaude,
kā arī pastāvīga šīs kontroles sistēmas uzraudzība, pārbaude un novērtēšana saskaņā ar pirmo sistēmu un ir
izsniegts atbilstības sertifikāts:
0786- CPD-20966
0786- CPD-20965
8. Šim izstrādājumam nav veikts Eiropas tehniskais novērtējums.
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:
Visas prasības, ieskaitot visas būtiskās ekspluatācijas īpašības un attiecīgo veiktspēju, saskaņā ar trešajā
punktā norādīto paredzēto lietošanas mērķi vai paredzētajiem lietošanas mērķiem, atbilst šajā tabulā minēto
saskaņoto standartu normām.

Saskaņota tehniskā specifikācija
Būtiskie raksturlielumi

EN 54-2:1997
+ A1:2006
Ekspluatācijas
1)2)
īpašības

Sadaļa

Veiktspēja ugunsgrēka gadījumā
- Vispārīgās prasības

atbilst

4

- Vispārīgās prasības displejiem

atbilst

5

- Ugunsgrēka trauksmes stāvoklis

atbilst

7

- Uztveršana un ugunsgrēka signalizācijas apstrāde

atbilst

7.1

- Izeja ekspedīcija ugunsgrēka trauksmes stāvokli

atbilst

7.7

- Kavēšanās uz rezultātiem

atbilst

7.11

- Atkarība no ugunsgrēka trauksmes stāvoklī, vairāk nekā viena
trauksmes signālal

atbilst

7.12

Kavēšanās (reakcijas laiks ugunsgrēka gadījumā)

Ekspluatācijas drošums
- Vispārīgās prasības

atbilst

4

- Vispārīgās prasības displejiem

atbilst

5

- Gatavība valsts

atbilst

6

- Ugunsgrēka trauksmes stāvoklis

atbilst

7

- Vaina ziņu statusu

atbilst

8

- valsts izslēgšana

atbilst

9

- testa apstākļi

atbilst

10

- Standartizēta saskarne ievades / izvades

atbilst

11
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Saskaņota tehniskā specifikācija

EN 54-2:1997
+ A1:2006

- Prasības Design

atbilst

12

- Papildu prasības attiecībā uz projektēšanu programmatūras
kontrolētā ugunsgrēka signalizācijas vadības paneļi

atbilst

13

- Identifikācija

atbilst

14

atbilst

15.4

- sausums un siltums, pastāvīgi (darbībā)

atbilst

15.5

- sausums un siltums, pastāvīgi (noturības pārbaude)

atbilst

15.14

- sitiens (darbībā)

atbilst

15.6

- vibrācijas, sinusoidālas (darbībā)

atbilst

15.7

- vibrācijas, sinusoidālas (noturības pārbaude)

atbilst

15.15

- elektromagnētiskā izturība (EMI), traucējumnoturības pārbaudes
(darbībā)

atbilst

15.8

- Izstaroto elektromagnētisko lauki (darbībā)

atbilst

15.9

- Pārspriegumu, ātri transients / pārrāvumi (darbībā)

atbilst

15.10

- Sprieguma tapas, lēni traucējumi augstas enerģijas (darbībā)

atbilst

15.11

- Barošanas spriegums dips un sprieguma pārtraukumi (darbībā)

atbilst

15.12

- Svārstības barošanas sprieguma (darbībā)

atbilst

15.13

Ekspluatācijas drošuma ilgtspēja, noturība pret temperatūru
- aukstums (darbībā)
Ekspluatācijas drošības ilgtspēja, mitrumnoturība

Ekspluatācijas drošuma ilgtspēja, vibroizturība

Ekspluatācijas drošības ilgtspēja,
elektriskā stabilitāte

1)
2)

- “NPD”: teorētiski iespējams, izņemot ilgstošu ekspluatācijas īpašību saglabāšanos ar nosaukto veiktspēju
- “nav piemērojams” būvizstrādājumu daļām, uz kurām prasības neattiecas

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām
deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.
Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.
Parakstīts ražotāja vārdā:
izdošanas vieta un datums: Langenhagen, 14.06.2013
Attīstības vadītājs: _____________________
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