YDELSESERKLÆRING
Nr. Wuerth_LE_1401_DE_08659988_00_M_Winkel

Herved drejer det sig om en version, som er oversat fra tysk. I tvivlstilfælde gælder den tyske original.

1. Produkttypens entydige identifikationskode:
Vinkel
1a. Gælder for Würth-artikelnumrene
08659988; 08659998; 086599910; 086599912; 0865999110; 0865999120
2. Type-, batch- eller serienummer eller et andet kendetegn til at identifikation af byggeproduktet iht. artikel 11 stk. 4:
Batchnummer: se emballagen og de tilsvarende prøveattester
3. Det af producenten påtænkte anvendelsesformål eller byggeproduktets beregnede anvendelsesformål iht. den harmoniserede
tekniske specifikation, som kan anvendes:
Del til bærende systemer af strengpressede aluminiumprofiler til at holde fotovoltaik-moduler
4. Navn, registreret handelsnavn eller registreret mærke og producentens kontaktadresse iht. artikel 11 stk. 5:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 – 17
D-74653 Künzelsau
5. I givet fald navn og kontaktadresse på den fuldmægtige, som er betroet med opgaverne iht. artikel 12 stk. 2:
Ikke relevant
6. System eller systemer til bedømmelse og kontrol af byggeproduktets ydelsesbestandighed iht. bilag V:
System 2+
7. I tilfælde af en ydelseserklæring, som gælder et byggeprodukt, som er omfattet af en harmoniseret standard:
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (TÜV Rheinland Group), identifikationsnummer 0035, har
gennemført en første inspektion af fabrikken og af fabrikkens egen produktionskontrol inklusive en
løbende overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol iht. system 2+ og
udstedt følgende:
Konformitetsattest for fabrikkens egen produktionskontrol
Certifikatsnummer: 0035-CPD-1090-1.00045.TÜVRh.2013.002
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8. I tilfælde af en ydelseserklæring, som gælder et byggeprodukt, som der er udstedt en europæisk teknisk bedømmelse for:
Ikke relevant
(i) Første prøvning af produktet
(ii) En første inspektion af fabrikkens egen produktionskontrol
9. Erklæret ydelse:
Væsentlige kendetegn
Materiale
Materiale
Tolerancer
Statiske værdier
Generelle værdier

Ydelse

Harmoniseret teknisk
specifikation
Aluminium EN AW- DIN EN 1999-1-1:2010-05
6063 T6
Rustfrit stål 1.4301 DIN EN 755-9:2008-06;
Konstr.tegning
Overholdt
DIN EN 755-9:2008-06;
Konstr.tegning
Overholdt
TDK
Overholdt
Konstr.tegning

10. Produktets ydelse iht. nummer 1 og 2 svarer til den erklærede ydelse iht. nummer 9. Alene producenten bærer ansvaret for
udarbejdelse af denne ydelseserklæring iht. nummer 4.
Untertegnet for producenten og i producentens navn af:

_________________
Marcel Strobel
(Leder af afd. produktmanagement)
22.07.2014, Künzelsau

Wuerth_LE_1401_DA_08659988_00_M_Vinkel

_________________
Dr.-ing. Siegfried Beichter
(Prokurist, leder af kvalitetsafdelingen)
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