Ningbo Tengyu Metal Product Co.,Ltd.
NO.57

| Yongjiang South Road | 315806 Beilun Ningbo | China

Declaration of Performance/ Teljesítmény nyilatkozat

ID Number/ Azonosító száma: 130925021GZU

1.The type of product unique identification code/ A terméktípus egyedi azonosító
kódja:
Tempered glass doors/Edzett üveg tolóajtó: RS120 frosted/savmart, RS120
striped/csíkozott, TS120 Frosted/savmart, TS120 Striped/csíkozott, RS120-G24, RS120-G33,
RSP120 frosted/savmart, RSP120 striped/csíkozott, G42, G43, TSD01, TSD03, ASB-002, ASB003 , Üveg ajtó savmart kilincses/Glass door frosted ; Üveg ajtó savmart csíkozott kilincses /
Glass door striped
2. A felhasználás céljai/ Purpose or purposes of the construction product specified
by the manufacturer, in accordance with applicable harmonized technical regulation
Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az
alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:
Tempered glass sliding doors with sliding rail, roller, stopper, Anti-jump, Floor guide, tools
Edzett üveg tolóajtó festett acél sínrendszerrel, görgőkkel, kiugrásgátlóval,alsóvezetőrésszel, és a többi szükséges alkatrésszel
3. Gyártó: / The manufacturer’s name, registered trade name and/or registered trade
mark, as well as mailing address, as required by 11. Article, 5. paragraph:
Ningbo Tengyu Metal Product Co.,Ltd.
NO.57 | Yongjiang South Road | 315806 Beilun Ningbo | China

4. A meghatalmazott képviselő:
(nem alkalmazható)

5. Az AVCP-rendszer(ek):
305/2011/EU V. melléklet szerinti 4. rendszer

6a. Harmonizált szabvány:

Ningbo Tengyu Metal Product Co.,Ltd.
NO.57

| Yongjiang South Road | 315806 Beilun Ningbo | China

EN ISO 12150-2:2004

Bejelentett szerv(ek):
(nem alkalmazható)
6b. Az európai értékelési dokumentum: (nem alkalmazható)
Európai műszaki értékelés: (nem alkalmazható)
A műszaki értékelést végző szerv: (nem alkalmazható)
Bejelentett szerv(ek): (nem alkalmazható)

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):
Basic properties

Performance

Alapvető tulajdonságok

Teljesítmény

Resistance to fire/Tűzállóság
Reaction to fire/Tűzveszélyesség

Harmonized technical specifications
Harmonizált műszaki előírások

ninccs meghatározva
tűzveszélyességi osztály
A1 vizsgálat nélkül, a
termék/ anyag tűzzel
szembeni viselkedését
nem szükséges vizsgálni a 96/603/EK
bizottsági határozat szerint.

External fire performance/
Bullet resistance/Golyóállóság

nincs meghatározva
nincs meghatározva

Pendulum body impact

nincs meghatározva

resistance/Rezgés ellenállóság

nincs meghatározva

Resistance against sudden
temperature changes and
temperature differentials/
Ellenállóság hirtelen hőmérsékletváltozással vagy hőingadozással szemben nincs meghatározva
Wind,snow, permanent and imposed

EN 12150-2: 2004 (E)

Ningbo Tengyu Metal Product Co.,Ltd.
NO.57

| Yongjiang South Road | 315806 Beilun Ningbo | China

load resistance/Szélállóság, hóállóság,
tartósság, teherbírás

nincs meghatározva

Thermal properties/Termikus(hőtani)
tulajdonságok

nincs meghatározva

Radiation properties/Sugárzási
tulajdonságok

nincs meghatározva

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció: .
(nem alkalmazható)

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A
305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent
meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:
Steven | Sales director | NINGBO, CHINA

Dated: 2019.01.07

