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TEUESnMENYNYlLATKOZAT
azEurópaiParlament és a Tanács 30Sj2011jBJ rerdeletE alapján

1. A terméktípusegyediazonosítókódja: ~.T.,:!l.p.$..VJ!,:!Ilr.Hl...............................................................

2. Típus-,tétel-vagysorozatszámvagyegyébilyenelem,amelylehetovétesziazépítésitermékazonosításáta
11.dkk (4)bekezdésébeneloírtaknakmegfeleloen:
K.á/l~!.t:{1.{tJ.If.Q.t.t:([!!g{(Q..~QIlQ~f.tP..(glí.rilt..~_~.t~-'JJJ.tJ.I(~gmfJ.9.QM$ii..f].{kf.Sf!.rfi_Q.nJ./s.~~{1J.t.t:([!!g{(I1tf.I{_g$.gy.~mi$i_o.

$jJ~1..i!-'!J:_ ________________________________________________. _ ____. __ _____ ______o____ ____________.. __________________________________ _______

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó
harmonizált muszaki eloírással összhangban:
QV.f..:I{_1.J.-:!._ti~_QV.~QN.Q.8N..f..llH/..~1/..~..l.~?t:rf{1ti..ev.c.ogÍ.9.t;.t~!~lí..I{(g,t:t.~{(t;.1(!ggf~u.t:I2P._1.~QL1~11.V..f]!iy'{egg$.
.f.t:gü{/;$!!ggil1tÍ.9..Kijpg{1y.t;.~gtt.y'~gt~/s.~k.@?ít.t:tt.g!l1gtxt:?~[g.J.QQ/~QQ..V.n!iy'{egf:$.tt;.$?iil~~i.f]frg___....__.

eQIYY.i.rJYlm!.Qrf{/~!$!l!!gt1gJ_~!tY{1ggl1llJi.tlY.t;.I1f]~.P..~I1f].l!{1ggll./;Ji.~.1.~QI1~Q_V._____ ___o... ___ _._______

ev..(~M~l1t~l!?{w.I]9.t:{1.(P.r.f.t:~tg_v.t;.r1egY{1.9..m{tN?IlI1~p.~I1I1l/.f]gg{1_ytl.l/..J().f)I~QQ.V... ... ___.___ ... 0'____ o....

4. A gyártókneve, bejegyzett kereskedelmineve, illetvebejegyzettvédjegye, valamintértesítési címe a 11. cikk
(5) bekezdésébeneloírtaknakmegfeleloen:
elJl.$..fJ]!~l1l:1..é!gyg..r:_I{i!..Qg!.Malf.t:k_IStt... ____________. ____________.. ______ ___...._

!f.:J.UZf!yqfJP.!;.~.N.t:Ym~I1I1.MI1Q~_y..;lL~..lf]f.Q~r.~JI~:~_tiP'P'!gt.l:gm...._ _ ... _......

5. Adottesetben annak a meghatalmazottképviseloneka neve és értesítési címe, akineka megbízásakörébe a
12. cikk(2) bekezdésében meghatározott feladatoktartoznak.
................---------...............--------................................-...-....-...-............-...........----...............-..----................--......................................................

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenorzésére szolgáló, az V. mellékletben
szereplok szerinti rendszer vagy rendszerek:

lt,_&{1qggC..___________._._______.__.___........._____.......____...._____

7. Harmonizáltszabványokáltal szabályozottépítési termékekre vonatkozógyártói nyilatkozatesetén:
AY$é!fl. ~!~t~I1{1{t;i!I.~ti.é!.ti..Q{1.Tg$!i.f]g_~J)~rtifi.@..Ii.Qn. K.é!I1{~lJpglYgr.s.tr;_..?~_JJ9.(l_W!gl],f_Al/.~trfi!_._...

(a bejelentett szerv neve és, szükség esetén, azonosító száma)
típusvizsgá/atot és tanúsítási eljárást végzett a(z) ECS (European Certincation System) rendszerben
(a harmadik fél által elvégzett feladatok leírása az V. mellékletnek megfeleloen)
és a következot adta ki: 1§.1.1.!l:QQ.4::Q.J.~?éjm([_QV.f..:c.e.t1i.t;i!t.t:3!t....m_mm m m. .....__

8. Olyanépítési termékekre vonatkozógyártói nyilatkozatesetén, amelyekreeurópai muszakiértékelést adtak ki:
{1. fl, o... _ _. _ _ _ _.. o.. __ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ o o_ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _. _..............

9. Anyilatkozatszerintiteljesítmény

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat
szerinti teljesítménynek
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelos.

A gyártó nevében és részérol aláíró személy:

P.!!(I.~P.~.ZQ.!:t,.92..H, m m ~~Lá~m:;;ii~-.....

Alapveto tulajdonságok Teljesítmény Harmonizált muszaki eloírások

Egyedülálló kábel A láng eltávolítása után kialszik és a

függoleges lángtetjedése
felso befogótó/ min. 50 mm-ig EN 60332-1-2
teriedhet az éQés

Veszélyes anyag tartalom Nincs EC RegulaUon 1907/2006


