PRESTATIEVERKLARIN
G Nr. 2797 - CPR - 535595 - 2

1. Unieke identificatiecode van het producttype: KF1, KF1R, KF2, KF2R, KF10, KF10R, KF10LL, KF20, KF20R,
KF20LL, K10C, K20C
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in
artikel 11, lid 4:
Het jaar en de dag van fabricage is bijgesloten.
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie,
zoals door de fabrikant bepaald:
Rookmelders voor huishoudelijk gebruik:
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
Fyrnetics Electronics Factory No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguang, Guangdon, China 523842
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde
taken bestrijkt:
Chubb Fire & Security, Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct,
vermeld in bijlage V:
System1
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
EN 14604:2005
(naam en identificatienummer van de aangemelde instantie, indien van toepassing)
heeft onder systeem System1 de volgende taken uitgevoerd BSI aangemelde instantie 2797
(beschrijving van de in bijlage V genoemde taken van derden)
en heeft 2797 - CPR - 535595 verstrekt.
(het certificaat van prestatiebestendigheid, het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek, de
rapporten inzake tests en berekeningen, indien van toepassing)
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is
afgegeven:
..........................................................................................................................................................................................
(naam en identificatienummer van de technische beoordelingsinstantie, indien van toepassing)
heeft .............................................................................................................................................................. verstrekt.
(referentienummer van de Europese technische beoordeling)
op basis van ................................................................................................................................................................. ,
(referentienummer van het Europees beoordelingsdocument)

heeft onder systeem .................................................. de volgende taken uitgevoerd ..................................................
(beschrijving van de in bijlage V genoemde taken van derden)
en heeft ........................................................................................................................................................ verstrekt.
(het certificaat van prestatiebestendigheid, het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek, de
rapporten inzake tests en berekeningen, indien van toepassing)
9. Aangegeven prestatie
Essentiële kenmerken
Tolerantie voedingsspanning

Prestatie
GOED

Geharmoniseerde
technische specificatie
EN14604:2005

Nominale activeringsomstandigheden/gevoeligheid, reponsvertraging
(responstijd) en de prestaties bij bran d

GOED

EN14604:2005

Bedrijfszekerheid

GOED

EN14604:2005

Duurzaamheid van bedrijfszekerheid, trilbestendigheid

GOED
GOED

EN14604:2005
EN14604:2005

Duurzaamheid van bedrijfszekerheid, elektrische stabiliteit

GOED

EN14604:2005

Duurzaamheid van bedrijfszekerheid, roestbestendigheid

GOED

EN14604:2005

Duurzaamheid van bedrijfszekerheid, bestand tegen luchtvochtigheid

GOED

EN14604:2005

Immuniteit

GOED

EN 5013-4:2011

Emissie

GOED

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

Duurzaamheid van bedrijfszekerheid en responsvertraging,
temperatuurbestendigheid

Toelichting bij de tabel:
1. Kolom 1 bevat de lijst van essentiële kenmerken die voor het(de) in punt 3 aangegeven beoogde gebruik(en) in
de geharmoniseerde technische specificatie zijn bepaald.
2. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1 dat aan de voorschriften van artikel 6 voldoet, wordt in kolom 2 de
aangegeven prestatie vermeld in niveaus, klassen of in een beschrijving of met betrekking tot de
overeenkomstige essentiële kenmerken. Indien er geen prestatie is aangegeven, worden de letters „NPD” (No
Performance Determined) vermeld.
3. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1, wordt in kolom 3 het volgende vermeld:
a) referentiedatum van de betrokken geharmoniseerde norm en, indien van toepassing, het referentienummer van
de gebruikte specifieke of geëigende technische documentatie;
of
b) referentiedatum van het overeenkomstige Europees beoordelingsdocument, indien beschikbaar, en het referentienummer van de gebruikte Europese technische beoordeling.
Essentiële kenmerken
(zie noot 1)

Prestaties
(zie noot 2)

Geharmoniseerde technischespecificaties
(zie noot 3)

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het
product voldoet:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde
fabrikant:
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

F. Collins

Director

........................................................................................................................................................................................................................
(naam en functie)

Ashford 1 May 2019
...........................................................................................
(plaats en datum van afgifte)

.................................................................................
(handtekening)

