DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA
DoP No 13407

1.

Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:
Feic colún I san Aguisín don uimhir táirge

2.

Uimhir chineáil, baiscuimhir nó uimhir sraithe nó aon eilimint eile lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainaithint, mar a
cheanglaítear faoi Airteagal 11(4):
Níl sé infheidhme

3.

An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta, i gcomhréir leis an tsonraíocht theicniúil chomhchuibhithe is
infheidhme, de réir mar a shamhlaíonn an monaróir:
Sláinteachas Pearsanta (PH) – fualán

4.

Ainm, trádainm cláraithe nó trádmharc cláraithe agus seoladh an mhonaróra, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 11(5):
WISA BV
DRIEPOORTENWEG 5
NL – 6802 CD ARNHEM
T: +31 (0)26 362 90 20 – WWW.WISA-SANITAIR.COM

5.

I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údaraithe a gcumhdaíonn a shainordú na cúraimí a shonraítear
in Airteagal 12(2):

6.

Córas nó córais measúnaithe agus fíoraithe seasmhachta feidhmíochta an táirge foirgníochta mar atá leagtha amach in
Iarscríbhinn V:
Córas 4

7.

I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta a chumhdaítear le caighdeán comhchuibhithe:
Cinneadh an chineáil táirge bunaithe ar thástáil cineáil agus ar rialú táirgthe sa mhonarcha leis an monaróir.

8.

I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta ar eisíodh Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith:
Níl sé infheidhme

9.

An fheidhmíocht dhearbhaithe

Saintréithe sár-riachtanacha

Feidhmíocht

Seachaint Siarshruthlaithe (BP)

Níl sé infheidhme

Inghlantacht (CA)

Pas

Friotaíocht ualaigh (LR)

Pas

Marthanacht (DA)

Pas

Sonraíocht theicniúil
chomhchuibhithe

EN 13407

10. Tá feidhmíocht an táirge a shainaithnítear i bpointe 1 agus i bpointe 2 i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe i bpointe 9. Is
faoi fhreagracht an mhonaróra a shainaithnítear i bpointe 4 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.
Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:

Ing. G. Vrieling, QA-Manager
Arnhem, 13-08-2015
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