DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA
Uimh. Wuerth_LE_1401_DE_08659988_00_M_Winkel

Is é seo an leagan a aistríodh ón nGearmáinis. Má tá aon amhras ort tá feidhm ag an bunleagan
Gearmáinise.

1. Cód aitheantais uathúil an chineáil táirge:
Uillinn
1a. I bhfeidhm maidir le huimhreacha earra de chuid Würth
08659988; 08659998; 086599910; 086599912; 0865999110; 0865999120
2. Uimhir chineáil, uimhir bhaisce nó sraithuimhir nó comhartha aitheantais eile chun an táirge tógála a aithint de réir airteagail 11,
mír 4:
Uimhir bhaisce: féach pacáistiú agus ar na teastais scrúdaithe a ghabhann leis
3. Úsáid nó úsáidí atá beartaithe ag an déantúsóir don táirge tógála de réir na sonraíochta teicniúla comhchuibhithe is infheidhme:
Comhbhall tógála do struchtúr iompair easbhrúite as slata alúmanaim a ghlacann le modúil fótavoltacha
4. Ainm, ainm trádála cláraithe nó branda cláraithe agus seoladh teagmhála an déantúsóra de réir airteagail 11 mír 5:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 – 17
D-74653 Künzelsau
5. Ainm agus seoladh teagmhála an duine údaraithe a bhfuil de chúram air/uirthi na tascanna a chomhlíonadh de réir airteagail 12,
mír 2, má bhaineann:
Ní bhaineann
6. Córas nó córais chun seasmhacht feidhmíochta an táirge thógála a mheas agus a scrúdú de réir iarscríbhinne V:
Córas 2+
7. I gcás an dearbhú feidhmíochta a bhaineann le táirge tógála atá faoi réir caighdeán comhchuibhithe:
Tá an chéad iniúchadh ar an monarcha agus ar rialú táirgthe de chuid na monarchan féin lena n-áirítear
monatóireacht leanúnach, meastóireacht agus breithmheas rialú táirgthe de chuid na monarchan féin
déanta ag TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (TÜV Rheinland Group) Uimh. aith. 0035, de réir an
chórais 2+ agus tá an méid seo eisithe aige:
Deimhniú comhréireachta maidir le hiniúchadh táirgthe de chuid na monarchan féin
Uimhir teastais: 0035-CPD-1090-1.00045.TÜVRh.2013.002
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8. I gcás an dearbhú feidhmíochta a bhaineann le táirge tógála ar eisíodh Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith:
Ní bhaineann
(i) Scrúdú céaduaire an táirge
(ii) Imscrúdú tosaigh ar rialú táirgthe na monarchan féin

9. Feidhmíocht dhearbhaithe:
Príomhthréithe
Ábhar
Ábhar
Lamháltais
Luachanna statacha
Luachanna ginearálta

Feidhmíocht

Sonraíocht theicniúil
chomhchuibhithe
Alúmanam EN AW- DIN EN 1999-1-1:2010-05
6063 T6
Cruach dhosmálta DIN EN 755-9:2008-06;
1.4301
K-léaráid
Arna choinneáil DIN EN 755-9:2008-06;
K-léaráid
Arna choinneáil TDK
Arna choinneáil K-léaráid

10. Tá feidhmíocht an táirge de réir uimhreacha 1 agus 2 ag teacht leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe de réir uimhreach 9. Is é an
déantúsóir amháin atá freagrach as an dearbhú feidhmíochta seo a dhéanamh de réir uimhreach 4.
Arna shíniú ar son an déantúsóra agus thar a cheann ag:

_________________
Marcel Strobel
(Stiúrthóir Bainistíocht Táirge)
22/07/2014, Künzelsau
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_________________
Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Ardrúnaí - Stiúrthóir Cáilíochta)
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