
DECLARATİON OF PERFORMANCE
According to EU 3O5l2Or 1, Annex V

(Performans Beyanı, EU 305/2071, Ek 5'e göre)

10. Declaıation:The performance of the product identified points 1 and 2 is in confirmity with the declared performance in point 9. This
dedaıation of performance (DoP) is issued under the sole responsiblllty of the manufacturer identified in point 4.
7 ve 2. Maddelerde tonımlonon molzemenin performansı, 9. Moddede beyan edilen performanso sahiptir. Bu performans beyanı sadece 4.

Maddede tanımlonon imolotçının sorumluluğunda olmok üzere hozırlanmıştır.

Signed for and behalf of the manufacturer by :

İmalatçı için ve onun adına imzalayan :

kalite kontrol Müdürü

Ömer|i Mah.UzunçayırCad.No:'l3l2Hadımköy-Arnavutköy/İstanbul .re||4447280
klas@klasenerji.com.tr

No : KLAS-18OOO31

1. ıdentificatıon code of the product-type
ürün tioi / kimlik kodu

HBH

2.Type batch or serial number or any other element allowing identification of the
construction product as required under Article'13(4)
Tip porti veyo seri numorag yo do tonımlonmosını soğlayacok diğer unsurlar (Yapı
Malzemeleri yönetmeliğinin 73.moddesi dördüncü fıkrası aereğince)

Elektrolitik mono tavlı bakır/HFFR/PES
bant/HFFR

3. lntended use or u§es of the construction product in accordance with the appiicable
harmonised technical specification, as forseen by the manufaüurer. Yapı malzemesinin
ilgili uyumloştırılmış teknik şartnomesine göre imolotçı torofından öngörülen kullonım omocı
vevo amoclorı

Sabit bina içi tesisatlarında santral ve mono
dağıtım kablosu olarak sinyal iletişimde
kullanılır. Ekran, kablo özünü elektriksel gürülti
ve etkiieşime karşı korur. Yangın esnasında
zehirli gaz çıkarmaz ve tutuşmay| geciktirir.

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact adres of the
manufacturer as required under Article 13 (5)

İmalotçı adı, tescilli ticori ünvonı veya tescilli morkasıve iletişim yeri ile üretim adresi (Yapı
Malzemeleri Yönetmeliğinin 13.moddesinin beşinci parag raf ı gereğince)

Head Office/Merkez:
HAD|MKÖY ÖMERL| MAH. UZUNçAY|R
CAD. NO:13/2 ARNAVUTKÖY -
iSTANBUL / TüRKıYE
Factory/Fabrika:
HADIMKÖY ÖMERLi MAH. UZUNÇAYIR
CAD. No:13/2 ARNAVUTKÖY -
iSTANBUL / TüRKiYE

5. Name and contact address of the authorised representative the whose mandate covers
the tasks specıfied ın Article 12(2)
Yetkili Temsilcinin odı ve iletişim odresi

6. AVGP System or systems of assesment and verification of constancy of performance
(AvcP) of the construction product as set out in CPR, Annex V
Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrula nması
sistem veva sistemleri : yaoı malzemeleri vönetmeliğinin Ek-5 inde belirtilen

System 1+

Sistem 1+

7. Notified Body (hEN)ln case of the declaration of perforçance concerning a constructlon
product covered by a harmonised standard
Onaylanmış kuruluş :Uyumloştırılmış bir stondort kapsamındo olon yapı malzemesinin
nerfnrmnn< hpvanı

TSEh783

8. Notlfled body (ETA)

ln case of the declaration of İerformance concerning a construction product for which a
European Technical Assesment has been issued
Avrupa Teknik Değerlendirmesi (ETA) Avrupa Teknik Değerlendirme si olan yapı malzemesine
iliskin performans bevanı durumunda

1783-cPR-823

9. Declared Performance / Beyon Edilen performans
Dangerous Substances lTehlikeli moddeler

Ccasla,dl,al EN50575:2014+41:2016
NPD / yok



 


