VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. Wuerth_LE_1401_DE_08659988_00_M_Winkel
Toto je verzia preložená z nemčiny. V prípade pochybností platí nemecký originál.

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Uhol
1a. Platné pre čísla výrobkov spoločnosti Würth
08659988; 08659998; 086599910; 086599912; 0865999110; 0865999120
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo alebo iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje
podľa článku 11 ods. 4:
Číslo výrobnej dávky: pozri obal na k tomu patriace záznamy o skúškach
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou
špecifikáciou:
Konštrukčný prvok pre nosné systémy z hliníkových výtlačne lisovaných profilov na uchytenie
fotovoltaických modulov
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa
článku 11 ods. 5:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 – 17
D-74653 Künzelsau
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v
článku 12 ods. 2:
Nerelevantné
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:
Systém 2+
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (TÜV Rheinland Group) identifikačné číslo 0035 vykonala prvú
technickú kontrolu závodu a kontrolu výroby v závode (KVZ) vrátane priebežného monitorovania,
hodnotenia a vyhodnocovania KVZ v systéme 2+ a vystavila:
certifikát zhody pre závodnú kontrolu výroby
Číslo certifikátu: 0035-CPD-1090-1.00045.TÜVRh.2013.002

Wuerth_LE_1401_SK_08659988_00_M_Uhol

-1-

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické
posúdenie:
Nerelevantné
(i) Prvá skúška výrobku
(ii) Prvá inšpekcia závodnej kontroly výroby
9. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

Parameter

Materiál

Hliník EN AW6063 T6
Ušľachtilá oceľ
1.4301
Dodržané

Materiál
Tolerancie
Statické hodnoty
Všeobecné hodnoty

Dodržané
Dodržané

Harmonizovaná technická
špecifikácia
DIN EN 1999-1-1:2010-05
DIN EN 755-9:2008-06;
Konštrukčný výkres
DIN EN 755-9:2008-06;
Konštrukčný výkres
Technický list s údajmi komponentov
Konštrukčný výkres

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch
sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

_________________
Marcel Strobel
(Vedúci manažmentu výroby)
22.07.2014, Künzelsau

_________________
Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Prokurista – Vedúci oddelenia kvality)
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