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Vyhlásenie o parametroch č. 

No 0333-CPD-075444 

 
Identifikačný kód výrobku (výrobkov): 

      RoLP LX Wall Base 

 

 

Typ, šarža alebo výrobné číslo, prípadne akýkoľvek iný element, ktorý umožňuje identifikovať konštrukčný 

výrobok (výrobky) podľa požiadaviek článku 11 ods. 4: 

      RoLP LX Wall Base 

 

 

Plánované použitie konštrukčného výrobku v súlade s platnými harmonizovanými technickými špecifikáciami 

plánovanými výrobcom: 

Systémy na detekciu požiaru alebo požiarne poplachové systémy 

 

 

Názov, registrovaný obchodný názov alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa 

požiadaviek článku 11 ods. 5: 

 

Eaton Electrical Products Ltd, Llantarnam Park, Cwmbran, South Wales, NP44 3AW 

 

 

V prípade potreby meno a kontaktná adresa autorizovaného zástupcu, ktorý má právomoci uvedené 
v článku 12 ods. 2: 

Nevzťahuje sa 
 
 
Systém alebo systémy hodnotenia a overovania konštantnosti parametrov konštrukčného výrobku 
uvedených v prílohe V: 

Systém 1 
 
 
V prípade vyhlásenia o parametroch konštrukčného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: 

AFNOR, 11 rue Francis de Pressense, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, France. 
  
 
vykonaná typová skúška a úvodná kontrola výrobného závodu a kontroly výroby v závode 
hodnotením a súhlasom nepretržitého dohľadu kontroly výroby v závode podľa systému 1 a vydané 
osvedčenia o zhode EC: 

0333-CPD-075444 
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Deklarované parametre: 
 
Všetky požiadavky vrátane všetkých základných vlastností a zodpovedajúcich parametrov na 
plánované použitie uvedené v bode 3 vyššie boli stanovené v súlade s normou hEN uvedenou 
v tabuľke nižšie. 

 
Základné parametre Výkonnosť Harmonizované technické špecifikácie 

  EN54-23:2010  

Výkonnosť v podmienkach požiaru prejsť 4.3.1 na 4.3.7  

Spoľahlivosť prevádzky prejsť 4.2.1 na 4.2.8  

Trvanlivosť prevádzkovej spoľahlivosti, 
odolnosť voči teplotám 

prejsť 4.4.1.1 na 4.4.1.3  

Trvanlivosť prevádzkovej spoľahlivosti, 
odolnosť voči vlhkosti 

prejsť 4.4.2.1 na 4.4.2.3 

Trvanlivosť prevádzkovej spoľahlivosti, 
odolnosť voči korózii 

prejsť 4.4.4 

Trvanlivosť prevádzkovej spoľahlivosti, 
odolnosť voči nárazom a vibráciám 

prejsť 4.4.3.1 na 4.4.3.4  

Trvanlivosť prevádzkovej spoľahlivosti, 
elektrická stabilita 

prejsť 4.4.5 

 
 
Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na základe výlučnej zodpovednosti výrobcu uvedenej 
v bode 4. V mene spoločnosti Cooper Fulleon Limited podpísal/-a: 
 
 
 

              09th jún 2016 - Cwmbran                                           
             
 Dátum a miesto podpisu            Philip Williams, manažér pre schvaľovanie 
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