
 

 

 
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0100-CPR-2013 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Speedroller 

2 Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: zob. 
oznaczenie CE 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną:brama obsługiwana ręcznie lub z napędem mechanicznym, przeznaczona do bezpiecznego dowozu towarów oraz 
podjazdu pojazdów w obszarze przemysłowym, handlowym lub mieszkalnym, odbywającemu się w obszarze z dostępem osób. 

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: 
 

 
 
 
 

 
5. - 

Novoferm Nederland BV 
Industrieweg 9 

4181 CA Waardenburg, 
Nederland 

Tel.: +31(0)418 654700 / Fax: +31(0)88 
8888505 

E-mail: info@novoferm.nl 

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: System 3 

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: 
Notyfikowana jednostka kontrolna NB-Nr: 0044 TÜV Nord Cert GmbH, D-45141 Essen, SP Technical Research Institute of Sweden, SE-501 
15 Boras przeprowadziła badanie wyrobu na podstawie badania typu oraz opracowała: raporty kontrolne z parametrów wydajnościowych 
wyrobu. Wewnętrzna kontrola jakości odpowiada wymaganiom określonym w normie EN ISO9001:2008. 

8. - 

9. Deklarowane właściwości użytkowe: 

 

Istotne właściwości użytkowe Moc 
Zharmonizowane specyfikacje 

techniczne 
Wodoszczelność zob. oznaczenie 

CE  
 
 
EN 13241-
1:2003+A1:2011 

Uwalnianie niebezpiecznych substancji NPD 

Odporność na obciążenie wiatrem zob. oznaczenie 
CE 

Opór cieplny NPD 

Przepuszczalność powietrza zob. oznaczenie 
CE 

Bezpieczne otwieranie (przy bramach pionowych) pass 

Określenie geometrii elementów szklanych NPD 

Mechaniczna wytrzymałość i stabilność pass 

Obciążenia (przy bramach z napędem mechanicznym) pass 

Trwałość wodoszczelności, oporu cieplnego oraz przepuszczalności 
powietrza 

zob. oznaczenie 
CE 

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9 i w połączeniu z określonymi 
napędami bramy SE 3,5.120- 25,0, SE 4,5-90-25,4, SE 6,0-115-25,4, SI 13.70-30, SI 13.70-40, SI 20.90-30, SI 30.46-40, SI 35.60-40, 
CHFA42_TB080, SE 4.250-25,4 FU, SI 25.46-30, SI 20.100-30 FU, 
SI 8.180-25,4 FU jest zgodne z właściwymi przepisami 

o dyrektywy maszynowej WE (dyrektywa 2006/42/WE) / zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 12453:2000 

o dyrektywy niskonapięciowej WE (dyrektywa 2014/35/WE) / zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 60335-1:2010, EN 60335-2-
95:2004 

o dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej WE (dyrektywa 2014/30/WE) / zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 
61000-6-2:2005, EN 61000-6- 3:2007 

Zgodność wykazano poprzez uznane miejsce zgodnie z numerem 7. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta 

określonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisał(-a): 

 
F.W. Rieder, członek kierownictwa 

Waardenburg, 07.03.2013 r. Podpis: 

 
F.W. Rieder, członek kierownictwa Novoferm Nederland BV 

 

Oświadczamy, że wytyczne producenta zostały dotrzymane. 

 

 

Miejscowość, data: Podpis: 

PL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nazwa i podpis firmy budowlanej 


