
No : KLAS-1800020

10. Decı"r.t,o*The p"rformance of the product identified points 1 and 2 is in confirmity with the declared performance in point 9. This

dectaration of performance (DoP) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified ln point 4.

1. ldentlficatlon code of the product-type

Elektrolitik bükülü tavlı baklr/ HFFR

izolasyon/PES bant/Bakır örgü/HFFR
2.Type batch or serial number or any other element allowing identification of the

const]uctıon product as required under Artic|e 13(4)

Tip porti veya seri numarası yo da tonımlanmosını sağloyocak diğer unsurlar (yapı

Elektronik kablo sistemlerindeki bağlantılarda,

ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim

kablolarıolarak kullanılırlar. Halojensiz bu tip
kablolar alev geciktirici özellik ve düşük duman

3. ıntended use or uses of the constructıon product in accordance wıth the appıicable

harmonised technlcal specification, as forseen by the manufacİufef . Yapı malzemesinin

ilgili uyumlaştırılmış teknik şortnomesine göre imolatçı torofından öngörülen kulIonım amocı

Head Office/Merkez:
HADIMKÖY ÖMERL| MAH. UZUNçAYIR
CAD. No:13/2 ARNAVUTKÖY -
iSTANBUL / TÜRK|YE
Factory/Fabrika:
HADIMKÖY ÖMERL| MAH. UZUNÇAY|R
CAD. NO:13/2 ARNAVUTKÖY -
iSTANBUL / TÜRKiYE

4. trame, ,.ec',stered trade name or regıstered trade mark and contact adres of the

manufacturer as required under Article 13 (5)

imolotçı adı, tescilli ticori ünvanı veya tescilli markasıve iletişim yeri ile üretim adresi (YoPı

Molzemeleri Yönetmeliğinin 73,moddesinin beşinci parogrofı gereğince)

s. ııaıne and contact address of the authorised representative the whose mandate covers

the tasks specified in Article 12(2)

Yetkili Temsilcinin adı ve iletişim odresi

System 1+

sistem 1+
5. AVGP System or systems of assesment and verification of constancY of performance

(AVCP) of the construction product as set out ın CPR , Annex V
Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması

: yaoı malzemeleri vönetmeliğinin Ek-5 inde belirtileri

TsE/1783

7. Notıfied Body (hEN)ın case of the declaration of performance concerning a construction
product covered by a harmonised standard $,}

Onaylanmış kuruluş :lJyumlaştırılmış bir standort kopsamındo olon yapı molzemesinin

8. Notİfied body (ETA)

ln case of the declaration of performance concerning a constructlon product for which a

European Technical Assesment has been issued
Avrupa Teknik Değerlendirmesi (ETA) Avrupa Teknik Değerlendirme si olan yapı malzemesine

82ca,sla,dl,a1 EN 50575:2014+41:2016
NPD / yok

9. Declared Performance / Beyon Edilen performons
Dangerous Substances /Tehlikeli maddeler

DECLARATİON OF PERFORMANCE
According to EU 3O5l20L1 , Annex V

(Performdns BeyanL EU 305/2017, Ek 5'e göre}

7 ve 2. Moddeterde tonımlanan malzemenin performonsı, 9. Maddede beyon edilen performonsa sahiptir. Bu performons beyonı sadece 4.

:::,:.::^,^:::::",:"'::^'::":::';,,',olmaküzerehozırlonmıştır'@r,o.*t4
imalatçı için ve onun adına imzalayan : lŞŞ|,

BüyükÇiKalite KontrolMüdürü 
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