SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH (VoP)
Podľa prílohy č.2 k vyhláške č.162/2013 Z.z.

1. Druhový a obchodný názov výrobku:
Signaline HD
Signaline HD SKM03
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok
umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
Signaline HD + číslo káblového navijáka
Signaline HD SKM03 + Sériové číslo
3. Určená norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):
STN EN 54-5:2002 – harmonizovaná norma – neplatí pre SK VoP, nie je
určenou normou
VdS 2344:2012-07 – neplatí pre SK VoP, nie je určenou normou
VdS 2503:1996-12/5.6 – neplatí pre SK VoP, nie je určenou normou
EN 54-5:2000 + A1:2002/4., 5.3, 5.18 – harmonizovaná norma – neplatí pre
SK VoP, nie je určenou normou
4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov
autorizovanej osoby, ktorá ho vydala: Nevzťahuje sa
5.Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK
technickým posúdením:
Automatická požiarna detekcia a Elektrická požiarna signalizácia
6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby: “Signaline“
je registrovaná obchodná značka:
XYZ Ltd
Unit 20 RiverPark
Soho
London QU1 7UH
United Kingdom 7. Meno a adresa splnomocneného
zástupcu, ak je ustanovený:
XYZ Ltd
Unit 20 RiverPark
Soho
London QU1 7UH
United Kingdom
8.
Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky
MDVRR SR č. 162/2003 Z. z.:
Systém 1 – uplatňuje sa len pre harmonizovanú oblasť, v
neharmonizovanej oblasti má byť správne uvedené „Systém I“

9.
Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov
autorizovanej osoby, ktorá ho (ich) vydala:
DIN EN54-5: 2001-03 Tepelný detektor- bodový detektor
VdS vykonaná typová skúška a inšpekcia výrobnej fabriky a kontroly
produktovej výroby a prebiehajúci dohľad, hodnotenie a sumarizovanie kontroly
produktovej výroby a následne bol vydaný certifikát o zhode kontroly
produktovej výroby.
– nie je označením SK certifikátu, pracovné vzory
certifikátov sú na linku: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba5/stavebnictvo/posudzovanieparametrov-stavebnych-vyrobkov/pracovnevzory-certifikatov
- nie je uvedená slovenská autorizovaná osoba, zoznam je na linku
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba5/stavebnictvo/posudzovanieparametrov-stavebnych-vyrobkov/autorizovaneosoby-a-notifikovane-osoby
10. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie
EN54-5:2000 – uvádza sa
určená norma (pre tento
komponent STN EN 54-28)

Minimálna odozva

Class C

Napájanie

15 do 30 VDC

Odber v pokoji

28 mA

Odber pri alarme

58 mA

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre
podstatných vlastností podľa bodu 10.
12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 6.
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

