ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Αρ. Wuerth_LE_1401_DE_08659988_00_M_Winkel

Το παρόν είναι μετάφραση από τη γερμανική έκδοση. Σε περίπτωση ενδοιασμών, ισχύει το γερμανικό
πρωτότυπο.

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
Γωνία
1α. Ισχύει για αρ. τεμαχίου Würth
08659988, 08659998, 086599910, 086599912, 0865999110, 0865999120
2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των
δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:
Βλέπε συσκευασία και αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου
3. Προτεινόμενη χρήση ή προτεινόμενες χρήσεις του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα,
εναρμονισμένη, τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:
Δομικό στοιχείο για φέροντα συστήματα από προφίλ ραβδών αλουμινίου για υποδοχή φωτοβολταϊκών
δομοστοιχείων
4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11
παράγραφος 5:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 – 17
D-74653 Künzelsau
5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα
καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:
Δεν εφαρμόζεται
6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών
κατασκευών, όπως προβλέπεται στο παράρτημα V:
Σύστημα 2+
7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο
πρότυπο:
Το TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (TÜV Rheinland Group) αρ. μητρώου 0035 πραγματοποίησε πρώτη
επιθεώρηση του εργοστασίου και των εργοστασιακών ελέγχων προϊόντων (WPK) συμπεριλαμβανομένων
διαρκούς επιτήρησης, εκτίμησης και αξιολόγησης των WPK βάσει του Συστήματος 2+ και εξέδωσε το
παρακάτω:
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για τον εργοστασιακό έλεγχο προϊόντων
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8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών, για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή
τεχνική αξιολόγηση:
Δεν εφαρμόζεται
(i) Αρχικό έλεγχο του προϊόντος
(ii) Αρχική επιθεώρηση του εργοστασιακού παραγωγικού ελέγχου

9. Δηλωθείσα απόδοση:
Ουσιώδη χαρακτηριστικά
Υλικό
Υλικό

Ανοχές
Στατικές τιμές
Γενικές τιμές

Απόδοση

Εναρμονισμένη τεχνική
προδιαγραφή
Αλουμίνιο EN AW- DIN EN 1999-1-1:2010-05
6063 T6
Ανοξείδωτος
DIN EN 755-9:2008-06,
χάλυβας
Σχέδιο
1.4301
Τήρηση
DIN EN 755-9:2008-06,
Σχέδιο
Τήρηση
Φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων
Τήρηση
Σχέδιο

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στους αριθμούς 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο
σημείο 9. Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

_________________
Marcel Strobel
Διευθυντής διαχείρισης προϊόντων
22/7/2014, Künzelsau
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_________________
Dr.-Ing. Siegfried Beichter
Εμπορικός πληρεξούσιος - Διευθυντής ποιότητας
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