PERFORMANS BEYANI
Nr. Wuerth_LE_1401_DE_08659988_00_M_Winkel
Bu metin, Almanca dilinden yapılmış bir çeviridir. Şüpheli durumlarda Almanca orijinal metin geçerli
olacaktır.

1. Ürün tipinin açık kodu:
Açı
1a. Aşağıdaki Würth ürün numaraları için geçerlidir
08659988; 08659998; 086599910; 086599912; 0865999110; 0865999120
2. Yapı ürününün teşhisi için 11. madde, 4. fıkraya göre tip, parti ve seri numaraları veya başka bir karakteristik işaret:
Parti numarası: bkz. ambalaj ve buna ait ürün belgelerinin üzeri
3. Yapı ürününün, uygulanabilen uyumlandırılmış teknik niteliklere göre üretici tarafından öngörülmüş olan kullanım amacı veya
öngörülmüş olan kullanım amaçları:
Fotovoltaik modüllerin montajı için çekilmiş alüminyum profillerden oluşan taşıyıcı sistemler için yapı parçası
4. 11. madde, 5. fıkraya göre üreticinin adı, tescilli ticari adı veya tescilli markası ve iletişim adresi:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 – 17
D-74653 Künzelsau
5. Gereğinde, 12. madde, 2. fıkradaki görevlerle görevlendirilmiş vekilin adı ve iletişim adresi:
Önemli değil
6. Yapı ürününün Ek V'e göre performans sürekliliğinin değerlendirilmesi ve kontrolü için sistem veya sistemler:
Sistem 2+
7. Uyumlandırılmış bir standardın kapsamına giren bir yapı ürünü ile ilgili performans beyanı durumunda:
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (TÜV Rheinland Group) Kod 0035, fabrikanın ve fabrikaya ait üretim
kontrolünün (WPK), WPK'nin sürmekte olan denetimi, değerlendirmesi ve değer takdiri dahil ilk
muayenesini Sistem 2+'ya göre yapmış ve aşağıdaki belgeyi vermiştir:
Fabrikaya ait ürün kontrolünün uyumluluk beyanı
Sertifika numarası: 0035-CPD-1090-1.00045.TÜVRh.2013.002

Wuerth_LE_1401_TR_08659988_00_M_ Açı

-1-

8. Kendisi için bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi yapılmış olan bir yapı ürünü ile ilgili performans beyanı durumunda:
Önemli değil
(i) Ürünün ilk kontrolü
(ii) Fabrikaya ait üretim kontrolünün ilk muayenesi

9. Beyan edilen performans:
Önemli özellikler

Performans

Materyal

Alüminyum EN AW6063 T6
Paslanmaz çelik
1.4301
Uyuldu

Materyal
Toleranslar
Statik değerleri
Genel değerler

Uyuldu
Uyuldu

Uyumlandırılmış teknik nitelik
DIN EN 1999-1-1:2010-05
DIN EN 755-9:2008-06;
Konstrüksiyon çizimi
DIN EN 755-9:2008-06;
Konstrüksiyon çizimi
TDK (Bileşen teknik veri formu)
Konstrüksiyon çizimi

10. Numara 1 ve 2'ye göre ürünün performansı 9 numaraya göre beyan edilmiş olan performansa uygundur. Bu performans
beyanının hazırlanmasından sorumlu 4 numaraya göre sadece üreticidir.
Üretici için ve üretici adına imzalayan:

_________________
Marcel Strobel
(Ürün yöneticisi)
22.07.2014, Künzelsau

_________________
Dr.-Müh. Siegfried Beichter
(İmzaya yetkili Kalite yöneticisi)
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