ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
DECLARATION OF PERFORMANCE

0370-CPR-0973
[1]

Уникален идентификационен код на типа продукт:
Unique identification code of the product-type:

[2]

Предназначение:
Intended use:

[3]

Производител:
Manufacturer:

THT F300
THT/ATEX F300

Специално проектиран за извличане на дим и горещи газове в случай на пожар.
Specially designed for smoke extraction and hot gases in case of fire.
SODECA S.L.U.
Ctra. de Berga, km 0,7
08580 Sant Quirze de Besora
(Barcelona)

[5]

Система за оценяване и проверка на постоянството на
експлоатационните показатели (EVCP):
System of AVCP:

Система 1
System 1

[6]

Хармонизиран стандарт:
Harmonised standard:

EN 12101-3:2015

Уведомен орган:
Notified Body:

[7]

THT/CL F300
THT/CL/ATEX F300

Tel. 93 852 91 11
Fax 93 852 90 42
comercial@sodeca.com

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. (0370)
Campus de la UAB, Apto. Correos 18
08193 Bellaterra (Barcelona-Spain)

Експлоатационни показатели, декларирани в съответствие с UNE-EN 12101-3:2016 / Declared performance as per UNE-EN 12101-3:2016
Основни характеристики / Essential characteristics
Забавяне на реакцията / Response delay:
Отваряне под натоварване на вятъра за дадено време. / Opening under wind load within a given time.
Отваряне под снежен товар за дадено време. / Opening under snow load within a given time
Оперативна надеждност / Operational reliability
Категории на приложение / - Application categories
Мощност на двигателя / - Motor rating

Експлоатационни показатели / Performance
НЕ СЕ ПРИЛАГА /NOT APPLY
НЕ СЕ ПРИЛАГА / NOT APPLY

Двойно използване / Dual purpose
H, 105K

Ефективност на извличането на дим / горещ газ. / Effectiveness of smoke / hot gas extraction.
Поддържане на въздушния поток и налягане по време на изпитването на дим и топлина / Gas flow and
pressure maintenance during smoke and heat extraction test.

-10%:+25%

Огнеустойчивост / Resistance to fire

F300 (300°C/120min)

Възможност за отваряне при условия на околната среда / Ability to open under environmental conditions:
Отваряне под натоварване на вятъра за дадено време. /O pening under wind load within a given time.
Отваряне под снежен товар за дадено време. / Opening under snow load within a given time
Трайност / Durability

НЕ СЕ ПРИЛАГА /NOT APPLY
НЕ СЕ ПРИЛАГА /NOT APPLY
H, 105K

Производителността на продукта, идентифициран по-горе, е в съответствие с набора от декларирани характеристики. Тази декларация за експлоатационни
характеристики се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, под отговорност единствено на производителя, посочен по-горе. / The performance of the
product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No
305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Sant Quirze de Besora, 30 abril 2019
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