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Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 360-4109-1327 REV 01 
Eksploatacinių savybių deklaracija, parengta pagal Statybos produktų reglamentą ES Nr. 305/2011

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas Modelis (-iai): DM2010, DM2010-18

Prekės ženklas (-ai): Aritech 

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas,
pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip 
reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį 

Kiekvienas produktas yra pažymėtas etikete, kurioje nurodytas unikalus 
serijos numeris.

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar
paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją 

Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai EN54-11 

4. Gamintojo pavadinimas, registruotasis komercinis pavadinimas
arba registruotasis prekės ženklas ir adresas, kaip reikalaujama 

pagal 11 straipsnio 5 dalį 

KAC Alarm Company Ltd. KAC House, Thornhill Road,North Moons
Moat,Redditch,Worcestershire, B98 9ND,UK

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 
12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir
adresas

UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, NL-6003 DH, Weert, The
Netherlands

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir 
tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede

1 sistema

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos 
produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju

BRE; 0832 atliko produkto tipo bandymą, gamybos įrenginio ir gamyklos 
produkcijos kontrolės pirminį tikrinimą, kurio metu buvo vertinama nuolatinė 

priežiūra ir pagal 1 sistemą patvirtinta gamyklos produkcijos kontrolė, ir 
išdavė EB atitikties sertifikatus: 

0832-CPD-0753

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos 

produktu, kuriam išduotas Europos techninis įvertinimas: 

Netaikytina, žr. 7 punktą

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: nustatyti visi reikalavimai, įskaitant visas esmines charakteristikas ir atitinkamas eksploatacines 

savybes, kaip aprašyta darniosiose techninėse specifikacijose EN54-11:2001 + A1:2005, numatytai naudojimo paskirčiai arba paskirtims, 

nurodytai (-oms) pirmiau minėtame 3 punkte. 

Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai EN54-11 

Esminės charakteristikos Atitiktis Darnioji techninė specifikacija 

Nominaliosios suaktyvinimo sąlygos / jautrumas, reakcijos uždelsimas 

(reakcijos laikas) ir eksploatacinės savybės gaisro sąlygomis   

Techninis patikimumas

Techninio patikimumo ir reakcijos uždelsimo ilgaamžiškumas:

atsparumas temperatūrai  

Techninio patikimumo ilgaamžiškumas: atsparumas vibracijai

Techninio patikimumo ilgaamžiškumas: atsparumas drėgmei 

Techninio patikimumo ilgaamžiškumas: elektrinis stabilumas

Techninio patikimumo ilgaamžiškumas: atsparumas korozijai

ATITINKA

--

ATITINKA

ATITINKA

--

ATITINKA

ATITINKA

ATITINKA

ATITINKA

EN 54-11:2001 + A1:2005

--

EN 54-11:2001 + A1:2005

EN 54-11:2001 + A1:2005

--

EN 54-11:2001 + A1:2005

EN 54-11:2001 + A1:2005

EN 54-11:2001 + A1:2005

EN 54-11:2001 + A1:2005

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. 

 Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. 

Pasirašyta: Charl Du Plessis. Engineering Lead , EMEA

Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat

08950, Barcelona, Spain

Vieta: Esplugues de Llobregat Data: Kovo 15 d. 2013 m.
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Reglamento (ES) Nr. 305/2011 CPR papildoma informacija apie CE ženklą 

Sertifikavimo įstaigos identifikacinis kodas: 0832 

Gamintojas: KAC Alarm Company Ltd. KAC House, Thornhill Road,North Moons Moat,Redditch,Worcestershire, B98

9ND,UK

Metų, kai buvo pirmą karta paženklinta CE ženklu, paskutiniai du skaitmenys: 08 

Eksploatacinių savybių deklaracijos (DoP) numeris: 360-4109-1399 REV 01 

EN54-11:2001 + A1:2005

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: produkto dokumentacijos dalies numerį ir redakciją žr. produkto etiketėje. 

Numatyta paskirtis: žr. DoP, 3 punktą. 

Esminės charakteristikos: žr. DoP, 9 punktą. 
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