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BILAG III
YDEEVNEDEKLARATION
Nr. 0086 - CPD - 535595 - 2
1. Varetypens unikke identifikationskode: Firex I240c (4870), Firex FADC230 (5086), Firex PADC240 (4973), KF1,
KF1R, KF2, KF2R, K1C,K2C, Firex PAR230C (4985)
2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres
som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:
Produktionsåret og -dagen er inkluderet.
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske
specifikation som påtænkt af fabrikanten:
Røgalarmer til private hjem
4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold
til artikel 11, stk. 5:
Fyrnetics Electronics Factory No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan, Guangdong, Kina 523842
5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:
Kidde Danmark A/S, Industriholmen 17-19, DK-2650 Hvidovre, Danmark
6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:
System1
7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:
EN 14604:2005
(det notificerede organs navn og identifikationsnummer, hvis relevant)
udførte BSI-underrettet instans 0086 efter system System1
(beskrivelse af tredjepartsopgaverne, jf. bilag V)
og udstedte 0086 - CPR - 535595
(attest for byggevarens ydeevnes konstans, overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, prøv-nings/beregningsrapporter — hvis relevant)
8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:
.........................................................................................................................................................................................
(det tekniske vurderingsorgans navn og identifikationsnummer, hvis relevant)
og udstedte ......................................................................................................................................................................
(referencenummer for den europæiske tekniske vurdering)
på grundlag af, .................................................................................................................................................................
(referencenummer for det europæiske vurderingsdokument)
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udførte ............................................................................ efter system ...........................................................................
(beskrivelse af tredjepartsopgaverne, jf. bilag V)
og udstedte ......................................................................................................................................................................
(attest for byggevarens ydeevnes konstans, overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, prøvnings-/beregningsrapporter — hvis relevant)
9. Deklareret ydeevne

Afgørende egenskaber
Tolerance over for forsyningsspændingen
Nominelle aktiveringsforhold/sensitivitet, responsløbetid (responstid) og
ydeevne under brandforhold
Driftsmæssig pålidelighed

Ydeevne
BESTÅET

Harmoniseret, teknisk
specifikation
EN14604:2005

BESTÅET
BESTÅET

EN14604:2005
EN14604:2005

Varighed ved driftsmæssig pålidelighed og responsløbetid,
temperaturmodstand

BESTÅET

EN14604:2005

Varighed ved driftmæssig pålidelighed, vibrationsmodstand

BESTÅET

EN14604:2005

Varighed ved driftsmæssig pålidelighed, elektrisk stabilitet

BESTÅET

EN14604:2005

Varighed ved driftmæssig pålidelighed, korrosionsmodstand

BESTÅET

EN14604:2005

Varighed ved driftmæssig pålidelighed, luftfugtighedsmodstand
Immunitet

BESTÅET
BESTÅET

EN14604:2005
EN 5013-4:2011

Emission

BESTÅET

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

Noter til tabellen:
1. Kolonne 1 skal indeholde listen over de væsentlige egenskaber som fastsat i de harmoniserede tekniske specifikationer for den eller de tilsigtede anvendelser, der er anført i punkt 3 ovenfor.
2. Kolonne 2 skal for hver af de væsentlige egenskaber på listen i kolonne 1 og i overensstemmelse med kravene
i artikel 6 indeholde den deklarerede ydeevne udtrykt efter niveau eller klasse eller i en beskrivelse, der vedrører
de pågældende væsentlige egenskaber. Der anføres bogstaverne »NPD« (No Performance Determined — ingen
ydeevne fastlagt), hvis der ikke deklareres nogen ydeevne.
3. Kolonne 3 skal for hver af de væsentlige egenskaber på listen i kolonne 1 indeholde:
a) en dateret reference til den pågældende harmoniserede standard og, hvis det er relevant, referencenummeret for
den specifikke eller relevante tekniske dokumentation, der er anvendt
eller
b) en dateret reference til det pågældende europæiske vurderingsdokument, hvor et sådant er tilgængeligt, og
referencenummeret for den europæiske tekniske vurdering, der er anvendt.
Væsentlige egenskaber
(se note 1)

Ydeevne
(se note 2)

Harmoniserede tekniske specifikationer
(se note 3)

Hvis der er anvendt specifik teknisk dokumentation i medfør af artikel 37 eller 38, de krav varen opfylder:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

A.Burnett
Director
.........................................................................................................................................................................................
(navn og stilling)

London 18/09/2014

....................................................................................................
(sted og dato)

................................................................................................
(underskrift)

