PAVUS, a.s.
Teavitatud asutus Nr. 1391
Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek
Otsus Nr. 27/2013‐CPR 13.12.2013

TOIMIVUSE PÜSIVUSE SERTIFIKAAT
Nr. 1391‐CPR‐2015/0057
Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 305/2011/EL 09.03.2011, millega sätestatakse
ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused (ehitustoodete määrus e. CPR) kehtib käesolev sertifikaat
ehitustootele:
MSD‐ suitsuklapp
Toote tehnilised andmed:
Andmed on välja toodud sertifikaadi Lisas 1.
Ehitustoote kavandatud kasutusotstarve:
Mitme tuletõkkesektsiooni suitsuklapid, mida kasutatakse suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemis 600°C juures või
tulekahju korral
Tootja:
MANDÍK, a.s.,
Dobříšská 550, 26724, Hostomice, Tšehhi Vabariik, reg. nr. 26718405

Toodetud tehases:
MANDÍK, a.s.,
Dobříšská 550, 26724, Hostomice, Tšehhi Vabariik

Käesolev sertifikaat tõendab, et kõik tingimused, mis puudutavada toimivuse püsivuse hindamist ja
kontrollimist standardi
EN 12101‐8:2011
Lisas AZ sätestatud tingimustel tõendamissüsteemi 1 järgi on täidetud ja et
ehitustoode vastab kõikidele ülaltoodud tingimustele.
Sertifikaat väljastati esmakordselt 13. märts 2015 ning kehtib kuni pole oluliselt muudetud
katsemeetodeid ja/või tehase tootmiskontrolli nõudeid mis on välja toodud harmoneeritud standardis,
toodete siin esitatud tehnilise kirjelduse tingimusi või tehase tootmisohje süsteemi, välja arvatud juhul
kui see ei ole peatatud või tühistatud sertifitseerimisasutuse poolt.
Praha 13. märts 2015

Toim
mivuse püsivuse sertifikaadi Nr. 1391‐CPR
R‐2015/0057 13.
1 märts 20155 lisa 1.
Toote tehnilised an
ndmed *)
Toote välismõõtmed:

‐ ümmargune klapp min . läbimõõt 180 – maks. 630 mm
e klapp min. 1660 x 180 mm – maks
m
1500 x 800 mm
‐ kandiline
‐ 375 mm ‐ 500 mm

Toote pikkkus:
Käivitusseeade ja ajamid:
‐ Belim
mo
‐ Schischek
Materjali vvõimalused:
‐
t
tsingitud
lehtmetall
‐
r
roostevaba
lehttmetall
‐
v
värvitud
lehtme
etall
Klapi tihed
dus vastavalt sttandardile EN 1751:
1
‐
ü
ümmarguse
klapi laba tiheduss min. klass 2, Ø 560‐630 mm klass
k
3
‐
k
kandilise
klapi laba tihedus mi n. klass 2, klap
ppidele maks. mõõtudega
m
15000 x 800 mm min. klass 3
‐
k
klapi
korpuse tihedus min. klasss C
Klassifikattsioon vastavallt standardile EN
E 13501‐3+A1 :
EI 120 (vew
500 C10000 AA
Amulti
w‐how‐i↔o) S15
Toote hinn
natud omaduse
ed

Põhiomadu
used
Nominaallse aktiveerimisse
tingimuseed/tundlikkus
Reageerim
mise viivitus (reeageerimisaeg):
Töökindlu
us:
Tulekindlu
us

Nõute klauuslid
standarddis
EN 121011‐8
4.2.1.33
4.2.1.44
4.4.2.22

‐tervikklikkus

4.1.1, a), 44.4.1

‐ isolattsioon

4.1.1, b), 44.4.1

‐ suitsu
u leke

4.1.1, c), 44.4.1

‐ mehaaaniline stabiilssus (alla E)
‐ ristlõ
õike säilimine (aalla E)
‐ kõrgge töötemperattuur
Reageerim
mise viivituse kestvus:
Töökindlu
use kestvus:

4.1.1, dd)
4.1.1, ee)
4.1.1 f), 44.4.1
4.4.2.11
4.4.2.22

Ühtlustatud te
ehniline kirjelddus
(Menetlu
us standard)
Sulgum
mine/avanemine testi ajal õigeel ajal õige
odi vältel
perioo
< 60 s
C 10000
1
E 120
< 360 m3/(h.m2)
EI 120
EIS 120
3
2
< 200 m /(h.m )
120 min
120 min
näitajad ei ole määratud
< 60 s
C 1000
00, < 120 s

Vastavuse
V
hindamine
h
Vastab
Vastab
Vastab
Vastab
Vastab
Vastab
Vastab
Vastab
NPD
Vastab
Vastab

*) Toote d
detailsed tehniliised andmed ja lõpliku klassifittseerimise tingimused vastava
alt standardile EEN 13501‐4:200
07+A1:2009
on ära too
odud sertifitseerimise aruande
es nr. P‐1391‐CPPR‐2015/0057 13.
1 märts 2015.

1391
MANDÍK, a.s.,
a
Dobříšská 550, 267 24, Hosstomice, Czech re
ep.
14
1391‐CPR‐2015/0057
EN 12101
1‐8
Smoke control damper
Type/model: smoke conttrol damper MSD
D
Klassifikatsiioon:
EI 120 (veew‐how‐i↔o) S1
1500C10000 AAmullti
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