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DEKLARACJA ZGODNOŚCI (tłumaczenie) 
 

No 0832-CPD-1651 
 

Identyfikowalny kod produktu(ów) 

ROLP/SV & ROLP/SV/WP 

 
Typ, numer partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację budowy 
produktu(ów) zgodnie z wymaganiami artykułu 11 (4): 
 

ROLP/SV & ROLP/SV/WP 

 
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, przewidywane przez producenta: 
 

Detekcja pożaru i systemy sygnalizacji pożarowej 

 
Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres kontaktowy 
producenta wymagane zgodnie z artykułem 11 (5): 
 

Cooper Fulleon Limited, Llantarnam Park, Cwmbran, South Wales, NP44 3AW 

 
W stosownych przypadkach, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego 
mandat obejmuje zadania określone w artykule 12 (2): 
 

Nie dotyczy 

 
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego 
określoną w AnnexV: 
 

System 1 

 
W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczy wyrobu budowlanego objętego normą 
zharmonizowaną: 
 

BRE, Garston, Watford, Hertfordshire, WD25 9XX, United Kingdom. 

 
przeprowadzono badania typu oraz wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli 
produkcji z ciągłą oceną i zatwierdzeniem nadzoru zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 
1 i został wydany certyfikat zgodności EC: 
 

0832-CPD-1651 
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Deklarowane charakterystyki: 
 
Wszystkie wymagania, w tym wszystkie istotne właściwości i odpowiadające im wykonania dla 
zamierzonego zastosowania lub zastosowań wskazanych w pkt 3 powyżej, zostały określone w 
sposób opisany w hEN i podane w poniższej tabeli. 

 
 

Zasadnicze charakterystyki Ocena 

Zharmonizowana specyfikacja 
techniczna 

EN54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 

Działanie (skuteczność) w warunkach pożarowych Spełnia 4.2, 4.3, 5.2, 5.3 

Niezawodność eksploatacyjna Spełnia 4.4, 4.5, 4.6, 5.4 

Trwałość niezawodności działania, odporność na 
temperaturę 

Spełnia 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 

Trwałość niezawodności działania, odporność na 
wilgoć 

Spełnia 5.8, 5.9, 5.10 

Trwałość niezawodności działania, odporność na 
korozję 

Spełnia 5.11 

Trwałość niezawodności działania, odporność na 
uderzenia i wibracje 

Spełnia 5,12 do 5.15 

Trwałość niezawodności działania, stabilność 
elektryczna 

Spełnia 5.16 

Trwałość niezawodności działania, stopień ochrony Spełnia 5.17 

 
Charakterystyki produktu wskazanego w pkt 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami 
użytkowymi w pkt 9. 
 
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność 
producenta określonego w pkt 4.  
Podpisano w imieniu Cooper FULLEON ograniczona przez: 

 
 
 
 
 
26 czerwca 2013 - Cwmbran   Podpis  
   
Data i miejsce podpisu Mr Philip Williams, Approvals Manager 
  
 
   Logo Fulleon 
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