
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 

DECLARATION OF PERFORMANCE 
No. CPR-ST-003 

 
1. Unikalus identifikacinis produkto kodas: 

Smoke Alarms Model: SD218 
 

2. Tipas (modelis) kaip reikalaujama pagal straipsnį 11(4): 
Battery powered photoelectric smoke alarm Model SD218, SD218-I 

 
3. Statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys remiantis taikomomis darniosiomis techninėmis 

specifikacijomis, kaip numato gamintojas: 
Skirtas priešgaisrinei saugai ir vidaus naudojimui 

 
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas prekinis pavadinimas ar registruotas prekinis ženklas bei 

kontaktinis adresas kaip reikalaujama pagal straipsnį 11(5): 
Ningbo Sentek Electronics Co.., Ltd..  
448 Yingchun Road, Wangchun Industrial Park, Ningbo City, China 
315175  
Tel. +86-574-87155635Fax: +86-574-87155951  
Email: service@sentek.cc 

 
5. Jeigu toks yra, pavadinimas ir kontaktinis adresas, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 

užduotis nurodytas straipsnyje 12(2): 
Netaikoma 

 
6. Statybos produkto vertinimo ir eksploatacinių savybių pastovumo patikros sistema ar sistemos kaip 

nustatyta V priede: 
„System 1“ 

 
7. Statybos produktas pažymėtas 1 punkte atitinka sekančius standartus: 

EN14604:2005 
Įgaliota įstaiga: 

Intertek Testing & Certification Limited - 0359 
Atliko: 

pirminius atitinkamų produkto savybių bandymus,  
pirminį gamyklos ir jos produkcijos kontrolės patikrinimą, 
nuolatinį gamyklos produkcijos kontrolės vertinimą ir stebėjimą pagal 
„System 1“ 

 
ir išdavė EB atitikties liudijimą Nr.: 

0359-CPR-00212 
 
8. Tuo atveju jei eksplotacinių savybių deklaracijos dėl statybos produkto, kuriam buvo išduotas Europos 

techninis vertinimas: 
Netaikoma 

 
9. Veikimo deklaravimas: 

 

Table of performance for EN14604:2005 
Darniosios techninės charakteristikos 

Pagrindinės charakteristikos 
 

Vykdymas Straipsniai Pastabos 
Nominalios aktyvacijos sąlygos/Jautrumas,  
reakcijos uždelsimas (reakcijos laikas) ir  
veikla gaisro sąlygomis 

Atitiko 4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 
5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 

1, 5 

Veiklos patikimumas Atitiko 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 
4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 
5.22, 5.23, 5.24 

2, 3, 4 

Maitinimo įtampos tolerancija Atitiko 5.21  



Veiklos patikimumo ir reakcijos  
vėlavimo patvarumas; atsparumas 
temperatūrai 

Atitiko 5.7, 5.8  

Veikimo patikimumo patvarumas; vibracijos  
atsparumas 

Atitiko 5.12, 5.13  

 
 

10. Produkto nurodyto 1 ir 2 punktuose deklaracija patvirtinina veikimo deklaravimą nurodytą 9 punkte. Ši 
eksploatacinių savybių deklaracija išduota gamintojo, nurodyto 4 punkte, prisiimant visą atsakomybę. 

 
Pasirašyta gamintojo vardu 
 
 
 
…….............................................................. Peilin Jiang, generalinis direktorius……………………………………………………...... 
    (vardas, pavardė ir pareigos) 

 
 
…… Ningbo ......... Lap. 23, 2013.…………….                                                                        ………………………………………………... 
       (išdavimo vieta ir data)                                                                                                                         (parašas) 
 

Veikimo patikimumo patvarumas; dregmės 
atsparumas 

Atitiko 5.9  

Veikimo patikimumo patvarumas; korozijos 
atsparumas 

Atitiko 5.10  

Veikimo patikimumo patvarumas; elektros 
stabilumas 

Atitiko 5.14 2 

 

Pastabos: 
 
1.  Produktams, kuriems taikomas šis standartas, daroma prielaida, kad jie gaisro atveju veikia dar prieš ugniai tampant 

tokiai, kuri turėtų didelės įtakos jų veikimui. Todėl nėra jokio reikalavimo veikti, kai susiduriama su tiesiogine ugnimi. 
2.  Straipsniai 4.3, 4.8, 5.14a ir 5,23 yra netaikomi baterijų maitinamiems dūmų signalizatoriams. 
3.  Straipsnis 4,4 yra taikomas tik dūmų signalizatoriams kurie prijungiami prie išorinių pagalbinių įrenginių. 
4.  Gamintojas pareiškė, kad SD218 asortimento dūmų signalizatoriai nesirėmė programinės įrangos įvykdyti standarto 

reikalavimais; todėl straipsnis 4.17 nebuvo vertinamas. 
5.  Straipsnis 5.20 taikomas tik dūmų detektoriams su signalizacijos nutildymo galimybe. 


