
TELJE SÍTVInNY NYILATK OZ AT
(EC) 305/2011 rendelet alapján

No. 1-5-13-CPR-2019

1,. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Szilárdtüzelésű fűtőeszköz (EN 13240:2OO1,/A2:2004l^C:2007)

Panama, Panama A, Panama 2, Panama 2A

2. Típus_, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az éPÍtési termék azonosítását:

Termék széria száma megtalálható a termék címkéjén

3. Az építési termék rendeltetésszerű használata az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással Összhangban:

Szabadonálló, időszakos működésre alkalmas kandalló meleg víz használat nélkÜl, lakóhelY fűtésére, ajtaja zárt

helyzetben van égéskor

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:

VlcToRlA -o5 Ltd., ],8 lvan Momchilov Str., 51OO Gorna oryahovitsa, Bulgaria -e-mail: info-@v05,b8

5. Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe (adott esetben): Warnex-Global MagyarországZrt,

H-2045.Törökbálint, Raktárvárosi út ].-3., E-mail cÍm:_ly3lry1ex@yvqlilqlfu

6, A rendszer vagy rendszerek értékelése és az építési termék teljesítményének állandóságának megállaPÍtása (az

V. melléklet értelmében): 3. rendszer

7. A harmonizált szabványok által szabályozott építési termékre vonatkozó teljesítmény nyilatkozat esetén:

KoNTRoL 94 Ltd, 2 Mladost Str., 5100 Gorna oryahovitsa, Bulgaria, TestÜlet: NB1879

Teszt jegyzőkönyv száma: NB 1879-K-20,2OL4

8. Teljesítmény adatok:
Harmonizált műszaki előírás: 

'

Tűzbiztonsági adatok
Tűzre való reakció:
Távolság az éghető anyagoktól:

Égéstermék károsanyag kibocsátása:

Felületi hőmérséklet:
Elektromos biztonság:
Mecha nikus ellená l lás (kéményfüst száll ítása ) :

Maximum víznyomás:
Energia hatékonyság:
Füstgáz hőmérséklet (névleges telj mellett):

Tisztíthatóság:
Égéstermék tűztérből való kihullásának kockázata:

Lényeges tulajdonság:
Névleges teljesítmé ny:

01.04.2019.
Gorna Oryahovitsa

EN 13240-20OIl A2:2OO4| AC:ZOO7 
.

A1
Min.4OO mm oldalakon és hátul, 800mm elöl

CO (0,0907%)fa
por [33,9 mglm3] - fa
NOx ([117,97 mglm3)
CxHy ([69,42 me/m3]
Megfelelt az előírt követelményeknek
Nem tarta lmaz elektromos egységeket

Megfelelő
--- bar
(76,87%)fa

T (267"C) pellet
Megfelelt az előírt követelményeknek
megfelelt az előírt követelményeknek
Teljesítmény
9 kW-fa

Levegőoldaliteljesítmény: 9 kW"-fa

Vízoldaliteljesítmény: ---- kW

9. A termék 1. és 2. pontban meghatározott teljesítménye megfelel a 8. pontban meghatározott értékkel. Jelen

teljesítmény nyilatkozatot a 4. pontban meghatározott gyártó teljeskÖrű felelőssége alatt állították ki.
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3.,Unique identification code of the product-type:

2.Type, batch or serial number or any other element
ailowing identification of the cOnstruction product a§

required underArticle 11 (4}:

3,1ntended use or uses of the construction product, in
accordance with the applicable harmonised technical
speciíication, a§ for€seen by the manufacturer:

4.Name, registered trade name or registered trade mark and
contact address of the manuíacturer as required pur§uant
Article 11 (5};

5.Where applicable, name and contact adclress of the
authorised representativ€ whose mandate covers the tasks
specified in Article 12 (2)l

6.systern or systems of assessment and verification of
con§tancy of performance of the construction product as set
out in Annex V:

7.1n case of the declaration of performance concerning a

construction product covered by a harnronised standard:

Harmonired technlcaI
Essential characteristics

Reaction to fire
Distance to combustib]e materia|s

Fíue at nominal heat
Mechanical íesistanc€ {to carry a chimneylflue )

ThermaI
Nominal heat output
Room heating output
Water heat]n8 output

D§cLARATloN oF PERFORMANCÉ
accordin§ to Regulation {EC) 30§/2011

N9 1-5_13-CPR-2019

Area code 27 -roomheaters fired by solid fuel
( tN 13240:20Ot / A2 :2a04 / AC;2007)
Panama, Panama A, Panama 2, Panama 2A

§erial Ns (see rating label on the product).

Freestanding fireplace withöut hot water §upply, íor intermittent
burning with firedoors clos€d, ]ntended for rooms heating

Victorb_o5 Ltd.
].B lvan Momchi]ov Str.,51-00 Gorna Oryahovitsa
Republic of Bulgaria, §-mail: info@v05.bg

System 3

Kontrol 94 Ltd.
2 Mladost Str., 5100 6orna Oryahovitsa
Repubiic of Bulgaria, Body: N81879
Test report; NB 1879*K_20_2014

9 kW-wood;
9 kW-wood;
-kW

§nergy efficiency

NOx [117,97
Cxl{y [69,42

9.The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8,
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4,

Signed for and on behalf of the manufactureí by;

01,04,2019
Gorna Oryahovitsa

8.Declared performance:

FN 13?40:20O1 l A2:Z§§4 t AC'ZOa7

Minirnunr distances, in mm
sides=400
rear=400
front=800

Risk of burning fuel fallin8 out
f mission of combustion products

'r 
[267'C] -wood;

n |]6,87%1-woad:

Fire
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