ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
DoP No 997

1.

Уникален идентификационен код на типа продукт:
За номер на продукта вижте колона I в Приложението

2.

Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно
изискванията на член 11, параграф 4:
Не е приложимо

3.

Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация,
както е предвидено от производителя:
Лична хигиена (PH) – стенни и подово монтирани тоалетни

4.

Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя
съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
WISA BV
DRIEPOORTENWEG 5
NL – 6802 CD ARNHEM
T: +31 (0)26 362 90 20 – WWW.WISA-SANITAIR.COM

5.

Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите,
посочени в член 12, параграф 2:

6.

Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт,
както са изложени в приложение V:
Система 4

7.

В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
Определяне на типа на продукта въз основа на тестването на типа и производствен контрол във фабриката на
производителя.

8.

В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска
техническа оценка:
Не е приложимо

9.

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики

Експлоатационни
показатели

Количество на водата за пускане (CF)

Одобрено

Предотвратяване на обратно течение (BP)

Одобрено

Възможност за почистване (CA)

Одобрено

Товарно съпротивление (LR)

Одобрено

Водонепропускливост и херметичност на механизма на
клапана (WL)

Одобрено

Надеждност на клапан (VR)

Не е приложимо

Издръжливост (DA)

Одобрено

Хармонизирана
техническа
спецификация
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10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни
показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на
производителя, посочен в точка 4.
Подписано за и от името на производителя от:

Ing. G. Vrieling, QA-Manager
Arnhem, 12-08-2015
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