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CE1309

Удостоверение за съответствие ЕС
Certificate
1309 – CPD - 0051
Съгласно Директива 89/106/ЕИО на Съвета на Европейския съюз от 21 декември 1988 година относно сближаването на
законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти
(Директива относно строителните продукти - CPD), изменена с Директива 93/68/ЕИО на Съвета на Европейския съюз от
22 юли 1993 година, чрез която се удостоверява, че строителният продукт

панта за врати с една единствена ос KT-N 6R; KT-V 6R,
съставена от 2 части
Артикул номер K590_XXXX*
панта от алуминии с винтов нарез, съставена от 2 части,
с директно завинтване
за други номера на артикули, виж общата синтеза номер 01 за KT-N6R +02 за KT-V6R
въведена от

Dr. Hahn GmbH &Co. KG
Trompeterallee 162-170
41189 Mönchengladbach
и произведена във фабрика

41189 Mönchengladbach
Trompeterallee 162-170
е подложена от страна на производителя на специфичен на фабриката контрол на производството, както и на
допълнителни проверки на взетите от фабриката проби, съгласно определения план за проверка, и че уведоменият
център - < PIV > - е извършил първоначална проверка на съответните свойства на продукта, първа инспекция на
фабриката и на специфичния контрол на производството на фабриката, и че извършва надзор, оценка и постоянно
признаване на специфичния контрол на производството на фабриката.
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Пригодност за използване на врати за евакуация

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби относно удостоверяването на съответствието и характеристиките
на експлоатация, описани в приложение ZA.3 на хармонизираната норма, са били приложени, и че продуктът отговаря
на всички изисквания, определени в нея.

EN 1935: 2002
Този сертификат е издаден за първи път на 19.06.2006 г. и е валиден до тогава, докато решенията от споменатите
хармонизирани технически спецификации или условията на производство на фабриката или от веригата на
специфичния контрола на производство на фабриката, не се изменят съществено.

Печат на Службата по сертификация
Velbert, 19.06.2006
Hans-Jürgen Kirchhoff, Dipl.-Ing.
Директор на Службата по сертификация
Този превод е извършен от фирма „newspeak-sprachlösungen“, в съответствие с DIN 2345 (Reg.Nr. 102/2004).
Bulgarisch

Декларация за съответствие ЕО на производителя

Ние

Dr. Hahn GmbH & Co. KG
Trompeterallee 162-170
D-41189 Mönchengladbach
Tel +49(0)2166/954-3

заявяваме, че продуктът за конструкции, описан по-нататък
Наименование:

Панти за врати с една ос

Тип

панта за врати с една единствена ос KT-N 6R;
KT-V 6R, съставена от 2 части

Съгласно сертификата за съответствие ЕС номер
1309 - CPD - 0051
Отговаря на разпоредбите на директива ЕО
Беше приложена следната хармонизирана норма:
EN 1935: 2002
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