ДЕ
ЕКЛАРАЦИЯ З
ЗА ЕКСПЛОАТ
ТАЦИОННИ ПО
ОКАЗАТЕЛИ
№ 0020-CPR-2
2013
1. Униккален идентификационен код
д на типа на про
одукта: Секцио
онна гаражна врата ISO20 V3
V
2.

Ти
ип, партиден ил
ли сериен номе
ер или друг еле
емент с цел ид
дентификация на
н
строителния про
одукт съгласно член 11, парагграф 4: виж CE
E маркировка

3.

редвидена употтреба или упо
отреби на стро
оителния продуукт в съответсттвие с приложимата хармониззирана специф
фикация, както е
Пр
пр
редвидено от производителя: Врата с ръчн
но или автома
атично задвиж
жване, за осигу
уряване безоп
пасен достъп за стоки и пре
евозни
ср
редства в пром
мишлени, тър
рговски или жи
илищни сград
ди, които са св
вързани или работят
р
в райо
они с трафик на
н хора.

4.

Им
ме, регистрира
ано търговско наименование
н
или
и регистрира
ана търговска марка и
ад
дрес на произво
одителя съглассно член 11, па
араграф 5:
Novoferm Gm
mbH
sselburger Stra
asse 31
Is
D --46459 Rees,G
Germany
Тел.: +49285
50910-0 / Факс
с: +492850910-6
646
Имей
йл: info@novo
oferm.com

5.

Акко е приложимо
о, наименовани
ие и адрес за контакт
к
на упъл
лномощен пред
дставител, който е натоваренн със задачите съгласно член
н 12,
па
араграф 2: не е приложимо

6.

Си
истема или сисстеми за оценяване и проверкка на постоянсството на експл
лоатационните показатели наа строителния продукт,
п
както са
изложени в Регламент (EC) № 305/2011 за сттроителни прод
дукти съгласно Приложение V:
V Система 3

7.

В случай че декл
ларацията за експлоатационн
ни показатели, отнасяща се за
з съответния продукт,
п
е обхвваната от харм
монизиран стан
ндарт:
орган за серти
Нотифициран
Н
ификация на производстве
п
ен контрол в предприятието
п
о номер NB № 0044 ТÜV Norrt Cert GmbH, D-45141
D
Essen,
E
извърш
ши първонача
алната прове
ерка на произзводствената площадка и производств
вения контро
ол в предприятието.
Постоянно
П
наб
блюдение, оце
еняване на производствени
ия контрол в предпиятието
п
съгласно изи
искванията на EN ISO9001-2008.

8.

В случай
с
че за де
екларацията за
а експлоатацио
онни показател
ли, отнасяща се
е за съответния продукт, е биила издадена Европейска
Е
техническа

оц
ценка: не е при
иложимо
9. Декл
ларирани експл
лоатационни по
оказатели:
Хармон
низирана
Съществена характеристи
ика

Експл
лоатационен показател

техни
ическа
специф
фикация

виж
в CE маркиро
овка
NPD
виж
в CE маркиро
овка
виж
в CE маркиро
овка
виж
в CE маркиро
овка
успешен/преми
у
инал
успешен/преми
у
инал
успешен/преми
у
инал

Вод
донепропускли
ивост:
Изп
пускане на опасни вещества:
Усттойчивост на на
атоварване от вятър:
Топ
плопреминаван
не:
Възздухопропоскливост:
Беззопасно отваря
яне (врати с ве
ертикално движ
жение)
Спе
ецификация на
а стъклените ко
омпоненти:
Механична сила и здравина:
Сил
ла на задвижва
ане (за автома
атичните врати))

EN 13241-1:1:2003+A1:2011

успешен/преми
у
инал

Тра
айност на водо
опропускливостт,

виж
в CE маркировка

топ
плопреминаван
не и въздухопропускливост

10. Екс
сплоатационнитте показатели на продукта, идентифициранн в точки 1 и 2, съответстват на деклариранните експлоатационни показатели в
инация с ел. механично задвижване модел Novomatic 20
точ
чка 9. В комби
00, 403, 413, 553S, 803S , novo
vodoor или nov
voport, тези гаражни
врати са в съответствие с осно
овните изискван
ния на
o

Директтивата на ЕО за
з безопасностт на машините (Директива 2006/42/EC)/харм
монизиран станндарт EN 12453
3:2000

o

Директтива на ЕО за нисковолтови съоръжения (Д
Директива 2006
6/95/EC) хармо
онизиран станддарт EN 60335-12010, EN
60335--2-95-2004

o

EMC д
директива (Дир
ректива 204/108
8/EC)/ хармони
изиран стандар
рт EN 61000-6-2
2:2005, EN610000-6-3:2007

Tова
T
съответств
вие е потвърде
ено от нотифиц
циран орган, по
осочен в точка 7.
Настоя
ящата декларац
ция за експлоа
атационни пока
азатели се изда
ава изцяло на отговорността на производиттеля, посочен в точка 4.
Подпис
сано за и от им
мето на произво
одителя от:
Frank Wiedenmaier,
W
Ч
Член на управ
вителния съве
ет, Изпълнител
лен директор
, 03.07..2013

Подпис:
Frrank Wiedenma
aier, COO Novofferm GmbH

