DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI
Nru. Wuerth_LE_1401_DE_08659988_00_M_Winkel

Din hija l-verżjoni tradotta mill-Ġermaniż. F'każ ta' dubju jgħodd id-dokument oriġinali bil-lingwa
Ġermaniża.

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip ta' prodott:
Angolu
1a. Valida għall-prodotti Würth bin-numru tal-oġġett
08659988; 08659998; 086599910; 086599912; 0865999110; 0865999120
2. Numru serjali tal-lott jew tip, jew identifikatur ieħor għall-identifikazzjoni tal-prodott tal-bini skont Artikolu 11, paragrafu 4:
Numru tal-lott: ara l-ippakkjar u ċ-ċertifikati relevanti tal-ittestjar
3. Użu jew użi maħsuba għall-prodott tal-bini mill-manifattur skont l-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli:
Komponent għal sistemi strutturali magħmul minn profili tal-aluminju estruż għaż-żamma ta' moduli
fotovoltajċi
4. Isem, l-isem kummerċjali reġistrat jew il-marka kummerċjali reġistrata u l-indirizz ta' kuntatt tal-manifattur skont Artikolu 11,
paragrafu 5:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 – 17
D-74653 Künzelsau
5. Fejn applikabbli, isem u indirizz ta' kuntatt tal-avukat, li huwa inkarigat bil-kompiti msemmija fl-Artikolu 12, paragrafu 2:
Mhux rilevanti
6. Sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni ta' prodott tal-kostruzzjoni skont l-Anness V:
Sistema 2+
7. Fil-każ tad-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat:
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (TÜV Rheinland Group), numru ta' identifikazzjoni: 0035, wettqet lispezzjoni inizjali tal-fabbrika u tal-kontroll tal-produzzjoni fil-fabbrika (KPF), kif ukoll sorveljanza,
valutazzjoni u evalwazzjoni tal-KPF b'konformità mas-sistema 2+ u ħarġet dan li ġej:
Ċertifikat ta' konformità għall-kontroll tal-produzzjoni fil-fabbrika
Numru taċ-ċertifikat: 0035-CPD-1090-1.00045.TÜVRh.2013.002
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8. Fil-każ tad-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni rigward prodott għall-bini li tkun inħarġet għalih sabiex issir Valutazzjoni Teknika
Ewropea:
Mhux rilevanti
(i) Test inizjali tal-prodott
(ii) Spezzjoni inizjali tal-kontroll tal-produzzjoni fil-fabbrika

9. Prestazzjoni ddikjarata:
Karatteristiċi prinċipali
Materjal
Materjal

Tolleranzi
Valuri statiċi
Valuri ġenerali

Prestazzjoni
Aluminju EN AW6063 T6
Azzar li ma
jissaddadx
1.4301
Rispettati
Rispettati
Rispettati

Speċifikazzjoni teknika
armonizzata
DIN EN 1999-1-1:2010-05
DIN EN 755-9:2008-06;
Tpinġija-K
DIN EN 755-9:2008-06;
Tpinġija-K
FDK
Tpinġija-K

10. Il-prestazzjoni tal-prodott skont il-punti 1 u 2 tikkorrispondi mal-prestazzjoni ddikjarata f'punt 9. Il-manifattur, skont kif iddikjarat
f'punt 4, huwa l-uniku responsabbli għat-tfassil ta' din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni.
Iffirmata għall- u f‘isem il-manifattur minn:

_________________

_________________

Marcel Strobel
Direttur, Ġestjoni tal-Prodotti
22/07/2014, Künzelsau

Dr.-Ing. Siegfried Beichter
Firmatarju Awtorizzat - Direttur tal-Kwalità
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