YDEEVNEDEKLARATION
DoP No 997

1.

Varetypens unikke identifikationskode:

2.

Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i
henhold til artikel 11, stk. 4:
Ikke relevant

3.

Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation
som påtænkt af fabrikanten:
Personlig hygiejne (PH) – væg- og gulvmonteret toilet

4.

Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel
11, stk. 5:
WISA BV
DRIEPOORTENWEG 5
NL – 6802 CD ARNHEM
T: +31 (0)26 362 90 20 – WWW.WISA-SANITAIR.COM

5.

I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:

6.

Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:
System 4

7.

Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:
Klassificering af produkttypen ud fra test af typer og produktionskontrol på producentens fabrik.

8.

Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:
Ikke relevant

9.

Deklareret ydeevne

Find produktnummeret i kolonne I i Appendiks

Væsentlige egenskaber

Ydeevne

Kapacitet for skyllevand (CF)

Godkendt

Vandlåsens sikkerhed (BP)

Godkendt

Mulighed for rengøring (CA)

Godkendt

Belastningsmodstand (LR)

Godkendt

Vand- og lækagetæthed (WL)

Godkendt

Ventilsikkerhed (VR)

Ikke relevant

Holdbarhed (DA)

Godkendt

Harmoniserede tekniske
specifikationer

EN 997; 2013

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne
ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

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