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PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 
č. 0832-CPR-F1062 

 
1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 

  
SA5900-908 

2. Typ, šarže, sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci produktu určeného 
pro stavebnictví, v souladu s článkem 11(4) CPR: 
 
SA5900-908 Inteligentní analogový adresovatelný manuální hlásič požáru 
s izolátorem zkratu 
 
K použití spolu s následujícími doplňky:   
43785-278 Montážní držák 
43785-279 Zadní krabička 

Každý jednotlivý výrobek je označen štítkem obsahujícím kód data výroby 
s číslem výrobní normy. 

3. Zamýšlené použití výrobku určeného pro stavebnictví v souladu s příslušnými 
harmonizovanými technickými specifikacemi a předpoklady výrobce: 
 
Systémy detektorů požáru a poplašných požárních zařízení 

4. Název, registrovaný obchodní název nebo registrovaná obchodní značka a kontaktní adresa 
výrobce v souladu s článkem 11(5): 
 
Apollo Fire Detectors Ltd, 
36 Brookside Road, Havant, Hampshire, PO9 1JR 
 

5. V příslušných případech jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož mandát 
se vztahuje na úkoly uvedené v článku 12 (2): 
 
Apollo Fire Detectors Ltd, 
36 Brookside Road, Havant, Hampshire, PO9 1JR 

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků určených pro 
stavebnictví, jak je uvedeno v CPR, příloha V: 
 
Systém 1 

7.   V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se výrobků určených pro stavebnictví krytých  
harmonizovanou normou: 
 
Společnost BRE Global Limited (oznámený subjekt 0832) provedla zkoušky typu 
výrobku, počáteční inspekci výrobního závodu a řízení výroby s průběžnou 
kontrolou, posouzením a hodnocením řízení výroby v rámci systému 1 a vydala 
následující osvědčení o stálosti vlastností: 

 
0832-CPR-F1062 
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8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se výrobku určeného pro stavebnictví, pro 
který bylo vydáno evropské technické posouzení: 

Neuvádí se 

  
 

9. Prohlášení o vlastnostech 
 

Důležité vlastnosti 
Norma 

EN54-11:2001  
+ A1:2005 

Vlastnosti 

Nominální podmínky/citlivost aktivace a 
provoz během požáru 

4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 
5.2, 5.3 

 
Splněno 

Provozní spolehlivost 
4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 
4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 

 4.8, 5.4, 5.5 
Splněno 

Stálost provozní spolehlivosti: teplotní 
odolnost 5.7, 5.8*, 5.9 Splněno 
Stálost provozní spolehlivosti:   
odolnost proti vibracím 5.14 až 5.17 Splněno 
Stálost provozní spolehlivosti:   
vlhkostní odolnost 5.10, 5.11*, 5.12, 5.19* Splněno 
Stálost provozní spolehlivosti:   
korozní odolnost 5.11, 5.13 Splněno 
Stálost provozní spolehlivosti:   
odolnost proti elektřině 5.6, 5.18† Splněno 
5.8* pouze venkovní zařízení 
5.11*, 5.19* pouze venkovní zařízení 
5.18† pouze zařízení s aktivními elektronickými komponenty 

 
 

Důležité vlastnosti Norma 
EN54-17:2005 Vlastnosti 

Provoz během požáru 5.2 Splněno 
Provozní spolehlivost 4 Splněno 
Stálost provozní spolehlivosti: 
teplotní odolnost 

5.4, 5.5 Splněno 

Stálost provozní spolehlivosti: 
odolnost proti vibracím 

5.9 až 5.12 Splněno 

Stálost provozní spolehlivosti: 
vlhkostní odolnost 

5.6, 5.7 Splněno 

Stálost provozní spolehlivosti: 
korozní odolnost 

5.8 Splněno 

Stálost provozní spolehlivosti: 
elektrická stabilita 

5.3, 5.13 Splněno 
1) To je za předpokladu, že účinek ohně způsobí zkrat v trase přenosu chráněné těmito 
zařízeními.  
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Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu s výkonem a základními vlastnostmi 
uvedenými v tomto osvědčení.  Prohlášení o vlastnostech je vydáno zcela na zodpovědnost 
společnosti Apollo Fire Detectors Limited. 
 
 
Jménem společnosti Apollo Fire Detectors Limited podepsal: 
 
 
 

 
 
Steve Brown  
Jednatel Společnosti  
 
 
Místo a datum vydání: Havant – 16. Listopadu 2015    


