
 

DECLARATION OF PERFORMANCE
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
According to the Construction Products Regulation
Podle nařízení č. 305/2011/EU o stavebních výrobcích

1. 
Unique Identification code of the product 

Jedinečný identifikační kód výrobku 

2. 

Type, batch or serial number or any other element

allowing identification of the construction product

Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek 

dovolující identifikaci stavebního výrobku 

3. 
Intended use or uses of the construction product

Zamýšlené použití nebo zamýšlené využití výrobku

4. 

Name, registered trade name or registered trade

mark and contact address of the manufacturer

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní značka a kontaktní 

adresa výrobce 

5. 

Where  applicable,  name  and  contact  address

the  authorised  representative 

V příslušných případech, jméno a kontaktní adresa 

zplnomocněného zástupce 

6. 

System or systems of assessment and verification

constancy of performance 

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti 

vlastností stavebních výrobků 

7. 
Name and Identification of notified body 

Jméno a identifikace notifikované osoby 

 
Date of compliance and continuing approval

Jméno a identifikace notifikované osoby 

 
Under System 

V rámci systému 

 
CPD EC Certificate 

CPD EC Certifikát 

8 

In case of declaration of performance concerning a 

construction product for which European Technical 

Assessment has been issued  

V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního 

výrobku, pro který bylo vydáno evropské trechnické 

posouzení 

9. Declared performance 

Deklarované vlastnosti 

Essential Characteristics 
Základní vlastnosti 

Performance of Power Suppy 

Výkonnost napájecího zdroje 

Operational reliability 

Provozní spolehlivost 

Durability of operational reliability: temperature resistance

Stálost provozní spolehlivosti: odolnost vůči teplu

Durability of operational reliability: vibration resistance

Stálost provozní spolehlivosti: odolnost vůči vibraci

Durability of operational reliability: electrical stability

Stálost provozní spolehlivosti: elektrická stálost 

Durability of operational reliability: humidity resistance

Stálost provozní spolehlivosti: odolnost vůči vlhkosti

 

 

PERFORMANCE 
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH    

ccording to the Construction Products Regulation EU no. 305/20011 
nařízení č. 305/2011/EU o stavebních výrobcích     

2405STE 

2405STE-CEZ 

element  

product 

nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek 

Products are provided a batch manufacturing code based on date 

format 

Na výrobku je uvedena výrobní série založena na datu výroby ve formátu 

měsíc a rok výroby 

product 

Zamýšlené použití nebo zamýšlené využití výrobku 

Battery backed up Power supply for Fire Detection, signaling and 

indication equipment 

Akumulátory zálohovaný napájecí zdroj pro systémy 

signalizace a pro signalizační a indikační zařízení

trade  

manufacturer 

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní značka a kontaktní 

Elmdene International Limited 

3 Keel Close, Interchange Park, Portsmouth, PO3 5QD, UK

address  of   

V příslušných případech, jméno a kontaktní adresa 

Not applicable 

Nevztahuje se 

verification of  

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti 

System 1 testing 

Systém 1 

VDS CE 0786 performed type testing 

manufacturing plant and factory production control 

VDS CE 0786 provedla typové zkoušky, prvotní inspekci výrobního závodu 

a řízení výroby.  

continuing approval 26
th

 June 2009 

26. června 2009 

Level 1 - Factory Production Control 

Level 1 – Kontrola řízení výroby 

0786- CPD- 20787 

In case of declaration of performance concerning a 

construction product for which European Technical 

V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního 

výrobku, pro který bylo vydáno evropské trechnické 

Not applicable. 

Neuplatňuje se 

Performance 
Hodnocení  

Standard 
Norma  

Pass 
Vyhovuje 

EN 54-4:1997 + 

Pass 
Vyhovuje 

EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Durability of operational reliability: temperature resistance 

Stálost provozní spolehlivosti: odolnost vůči teplu 
Pass 
Vyhovuje 

EN 54-4:1997 + A1:2002 + 

Durability of operational reliability: vibration resistance 

vibraci 
Pass 
Vyhovuje 

EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Durability of operational reliability: electrical stability 

 
Pass 
Vyhovuje 

EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Durability of operational reliability: humidity resistance 

vlhkosti 
Pass 
Vyhovuje 

EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2

 

 DoP2013/0004 

Products are provided a batch manufacturing code based on date 

založena na datu výroby ve formátu 

Battery backed up Power supply for Fire Detection, signaling and 

Akumulátory zálohovaný napájecí zdroj pro systémy elektrické požární 

signalizační a indikační zařízení 

Keel Close, Interchange Park, Portsmouth, PO3 5QD, UK 

performed type testing and the initial inspection of the 

manufacturing plant and factory production control  

provedla typové zkoušky, prvotní inspekci výrobního závodu 

 A1:2002 + A2:2006 

4:1997 + A1:2002 + A2:2006 

4:1997 + A1:2002 + A2:2006 

4:1997 + A1:2002 + A2:2006 

4:1997 + A1:2002 + A2:2006 

4:1997 + A1:2002 + A2:2006 



10. The performance of the Product Identified in (1), (2) above, is in conformity with the declared 

performance in (9). 

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech (1) a (2) výše jsou ve shodě s deklarovanými základními 

vlastnostmi v bodě (9). 

This declaration of Performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified 

in (4) 

Toto prohlášení o vlastnostech výrobku se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného 

v bodě (4). 

 

For and on behalf of Elmdene International Ltd 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem 

 

___________________________________ 

Hugh Devereux – Technical Director   Date (Datum): 

Portsmouth - United Kingdom 


