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Prohlášení o výkonu č. 

 

No 0333-CPD-075444 
 

Identifikační číslo produktu: 

 

 
 RoLP LX Wall Base 

 

 

Typ, sada nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci produktů podle požadavků článku 11(4): 

 

RoLP LX Wall Base 

 

 

Zamýšlené/á použití konstrukčního produktu v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými 

specifikacemi předpokládané výrobcem: 

 

Detekce ohně a systémy požárního poplachu 

 

 

Název, registrovaný obchodní název nebo obchodní značka a kontaktní adresa výrobce podle požadavků 

článku 11(5): 

 

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

 

 

V příslušných případech název a kontaktní adresa autorizovaného zástupce s pravomocí vykonávat úkoly 

stanovené v článku 12(2): 

Neuplatňuje se 

 

 

Systémy hodnocení a ověření stálosti výkonu konstrukčního produktu, jak jsou stanoveny v příloze V: 

 

Systém 1 

 

 

V případě prohlášení o výkonu konstrukčního produktu v rámci harmonizovaných standardů: 

 

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

 
provedeno typové testování a úvodní prohlídka výrobního závodu a kontroly tovární produkce s průběžným 

dohledem nad tovární produkcí a schvalování tovární produkce pod systémem 1 a vydán EC certifikát o 

plnění: 

0333-CPD-075444 
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Uváděný výkon: 

 

Všechny požadavky, včetně Základních vlastností a příslušného výkonu pro zamýšlené použití uvedené 

v bodě 3 výše, byly splněny podle podmínek uvedených v tabulce níže. 

 
 

Základní vlastnosti 
 

Výkon 
Harmonizovaná technická specifikace 

EN54-23:2010  

Výkon při požáru Pass 4.3.1 to 4.3.7  

Provozní spolehlivost Pass 4.2.1 to 4.2.8  

Odolnost provozní spolehlivosti, 
teplotní odolnost 

Pass 4.4.1.1 to 4.4.1.3 

Odolnost provozní spolehlivosti, 
odolnost vůči vlhkosti 

Pass 4.4.2.1 to 4.4.2.3  

Odolnost provozní spolehlivosti, 
odolnost vůči korozi 

Pass 4.4.4  

Odolnost provozní spolehlivosti, 
elektrická stabilita 

Pass 4.4.3.1 to 4.4.3.4  

Odolnost provozní spolehlivosti, 
odolnost vůči vibracím a otřesům 

Pass 4.4.5  

 
 

Výkon produktu uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s výkonem uvedeným v bodě 9. 

 

Za vydání tohoto prohlášení o výkonu je výhradně zodpovědný výrobce uvedený v bodě 4. Za společnost 

Cooper Fulleon Limited: 

 

 

           9
TH

 March 2015                                  

            

 Datum a místo      Philip Williams, manažer schvalování 


