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Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 
lehet az építési termék azonosításához:

Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:

A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:

A meghatalmazott képviselő neve, címe 12(2) cikke szerint:

Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

.................................................................................

................................................................................. .................................................................................

Név és beosztás

A kiállítás helye és dátuma Aláírás

A bejelentett szerv azonosító száma:
A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 
táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.

Bejelentett teljesítmény

CLTDxxyyy-B2ca - KELINE SYSTEM - Optical Fibre 
Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - 
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 
hét, év) + hossz jelölés m-enként

CLTDxxyyy-B2ca

x: optikai szálak száma 
y: optika szál típusa

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 
épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst 
termelés korlátozásával.

Melléklet III Construction Product Regulation (EU) No 305/2011.

KRUGEL EXIM spol s r.o.
Rybničná 38/H
831 06 Pozsony
Szlovákia

-

+1 rendszer

Michal Sobolič, műszaki igazgató
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Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Harmonizált műszaki szabvány

Tűzvédelmi osztály
MSZ EN 50575: 2014

B2ca- s1a, d1, a1
Veszélyes anyagok    nincsenek

A terméktípus egyedi azonosító kódja:A terméktípus egyedi azonosító kódja:A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 
lehet az építési termék azonosításához:

Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:

A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:

Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:

A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:4. A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:

A meghatalmazott képviselő neve, címe 12(2) cikke szerint:A meghatalmazott képviselő neve, címe 12(2) cikke szerint:

Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:
Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:

Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:

A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:

A terméktípus egyedi azonosító kódja:A terméktípus egyedi azonosító kódja:A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 
lehet az építési termék azonosításához:
Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 

Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:

A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:

A bejelentett szerv azonosító száma:A bejelentett szerv azonosító száma:
A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 
táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.

Bejelentett teljesítmény

Alapvető tulajdonságok

A meghatalmazott képviselő neve, címe 12(2) cikke szerint:

Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:
Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:
Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:
Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:
Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:

A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
A bejelentett szerv azonosító száma:
A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 
táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.

A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 
táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.

Alapvető tulajdonságokAlapvető tulajdonságokAlapvető tulajdonságok

Tűzvédelmi osztály
Veszélyes anyagok

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.
A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Michal Sobolič, műszaki igazgató

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Michal Sobolič, műszaki igazgató

Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:

A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:

Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 
hét, év) + hossz jelölés m-enként
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 
hét, év) + hossz jelölés m-enkénthét, év) + hossz jelölés m-enként

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 
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A terméktípus egyedi azonosító kódja:A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 
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Tűzvédelmi osztály
Veszélyes anyagok

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 

Veszélyes anyagok

Alapvető tulajdonságokAlapvető tulajdonságok

Tűzvédelmi osztályTűzvédelmi osztály
Veszélyes anyagok

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 

Veszélyes anyagokVeszélyes anyagok

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Michal Sobolič, műszaki igazgatóMichal Sobolič, műszaki igazgató
.................................................................................

.................................................................................

Michal Sobolič, műszaki igazgató

Név és beosztás

Pozsony, 2018.12.11.................................................................................
A kiállítás helye és dátuma

Pozsony, 2018.12.11

A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 
A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 
táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.

- s1a, d1, a1B2B2 - s1a, d1, a1

Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:

+1 rendszer
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:

A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 

+1 rendszer+1 rendszer+1 rendszer

A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 

CLTDxxyyy-B2ca - KELINE SYSTEM - Optical Fibre 
Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - 
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 

CLTDxxyyy-B2ca - KELINE SYSTEM - Optical Fibre 
Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - 
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 
hét, év) + hossz jelölés m-enként
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 
hét, év) + hossz jelölés m-enkénthét, év) + hossz jelölés m-enként

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 

hét, év) + hossz jelölés m-enként

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 
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x: optikai szálak száma x: optikai szálak száma 
y: optika szál típusa

CLTDxxyyy-B2ca - KELINE SYSTEM - Optical Fibre 
Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - 
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 
hét, év) + hossz jelölés m-enkénthét, év) + hossz jelölés m-enként
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CLTDxxyyy-B2ca - KELINE SYSTEM - Optical Fibre 
Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - 
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 
hét, év) + hossz jelölés m-enként

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 
épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst 
termelés korlátozásával.

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 
épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst 
termelés korlátozásával.

KRUGEL EXIM spol s r.o.
Rybničná 38/H
831 06 Pozsony

Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 
hét, év) + hossz jelölés m-enként

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 
épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst 

+1 rendszer+1 rendszer

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Michal Sobolič, műszaki igazgató
.................................................................................
Michal Sobolič, műszaki igazgatóMichal Sobolič, műszaki igazgatóMichal Sobolič, műszaki igazgató

- s1a, d1, a1B2B2 - s1a, d1, a1

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.
A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.

Harmonizált műszaki szabványHarmonizált műszaki szabvány

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.
A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.

.................................................................................
Michal Sobolič, műszaki igazgatóMichal Sobolič, műszaki igazgató

Név és beosztás

Pozsony, 2018.12.11.................................................................................
A kiállítás helye és dátuma

Pozsony, 2018.12.11

Harmonizált műszaki szabványHarmonizált műszaki szabvány

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 

..................................................................................................................................................................
AláírásAláírás
.................................................................................
Aláírás

4.

A meghatalmazott képviselő neve, címe 12(2) cikke szerint:

Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:

A bejelentett szerv azonosító száma:A bejelentett szerv azonosító száma:

Bejelentett teljesítmény

A terméktípus egyedi azonosító kódja:A terméktípus egyedi azonosító kódja:1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
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Melléklet III Construction Product Regulation (EU) No 305/2011.
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2. Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
Száma: 00022

Melléklet III Construction Product Regulation (EU) No 305/2011.
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A terméktípus egyedi azonosító kódja:

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

A terméktípus egyedi azonosító kódja:A terméktípus egyedi azonosító kódja:A terméktípus egyedi azonosító kódja:A terméktípus egyedi azonosító kódja:A terméktípus egyedi azonosító kódja:A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 
lehet az építési termék azonosításához:
Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 
lehet az építési termék azonosításához:

Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:

Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 
lehet az építési termék azonosításához:
Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 
lehet az építési termék azonosításához:lehet az építési termék azonosításához:

Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:

A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:

Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:

Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 
lehet az építési termék azonosításához:

A terméktípus egyedi azonosító kódja:A terméktípus egyedi azonosító kódja:A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 
lehet az építési termék azonosításához:
Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 

Melléklet III Construction Product Regulation (EU) No 305/2011.

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 
lehet az építési termék azonosításához:
Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 

Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Melléklet III Construction Product Regulation (EU) No 305/2011.

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZATTELJESÍTMÉNY NYILATKOZATTELJESÍTMÉNY NYILATKOZATTELJESÍTMÉNY NYILATKOZATTELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Melléklet III Construction Product Regulation (EU) No 305/2011.Melléklet III Construction Product Regulation (EU) No 305/2011.Melléklet III Construction Product Regulation (EU) No 305/2011.Melléklet III Construction Product Regulation (EU) No 305/2011.Melléklet III Construction Product Regulation (EU) No 305/2011.Melléklet III Construction Product Regulation (EU) No 305/2011.Melléklet III Construction Product Regulation (EU) No 305/2011.Melléklet III Construction Product Regulation (EU) No 305/2011.

Száma: 00022

Melléklet III Construction Product Regulation (EU) No 305/2011.

Száma: 00022

Melléklet III Construction Product Regulation (EU) No 305/2011.Melléklet III Construction Product Regulation (EU) No 305/2011.

Száma: 00022Száma: 00022
TELJESÍTMÉNY NYILATKOZATTELJESÍTMÉNY NYILATKOZATTELJESÍTMÉNY NYILATKOZATTELJESÍTMÉNY NYILATKOZATTELJESÍTMÉNY NYILATKOZATTELJESÍTMÉNY NYILATKOZATTELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Száma: 00022

Melléklet III Construction Product Regulation (EU) No 305/2011.

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZATTELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
Száma: 00022

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZATTELJESÍTMÉNY NYILATKOZATTELJESÍTMÉNY NYILATKOZATTELJESÍTMÉNY NYILATKOZATTELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Melléklet III Construction Product Regulation (EU) No 305/2011.Melléklet III Construction Product Regulation (EU) No 305/2011.Melléklet III Construction Product Regulation (EU) No 305/2011.

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZATTELJESÍTMÉNY NYILATKOZATTELJESÍTMÉNY NYILATKOZATTELJESÍTMÉNY NYILATKOZATTELJESÍTMÉNY NYILATKOZATTELJESÍTMÉNY NYILATKOZATTELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Melléklet III Construction Product Regulation (EU) No 305/2011.

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZATTELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Melléklet III Construction Product Regulation (EU) No 305/2011.

CLTDxxyyy-B2ca

x: optikai szálak száma 
y: optika szál típusa
x: optikai szálak száma x: optikai szálak száma 
y: optika szál típusay: optika szál típusa

CLTDxxyyy-B2ca

Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 

hét, év) + hossz jelölés m-enkénthét, év) + hossz jelölés m-enként

y: optika szál típusa

CLTDxxyyy-B2ca - KELINE SYSTEM - Optical Fibre 
Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - 
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 
hét, év) + hossz jelölés m-enként
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 
hét, év) + hossz jelölés m-enként

x: optikai szálak száma 

CLTDxxyyy-B2ca - KELINE SYSTEM - Optical Fibre 
Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - 
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 

CLTDxxyyy-B2ca - KELINE SYSTEM - Optical Fibre 
Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - 
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 

x: optikai szálak száma 

CLTDxxyyy-B2ca - KELINE SYSTEM - Optical Fibre 
Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - 
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 

CLTDxxyyy-B2ca - KELINE SYSTEM - Optical Fibre 
Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - 
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 

CLTDxxyyy-B2ca - KELINE SYSTEM - Optical Fibre 
Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - 
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 

CLTDxxyyy-B2ca - KELINE SYSTEM - Optical Fibre 
Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - 
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 
Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - 
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 

x: optikai szálak száma 

A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:

Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:

831 06 Pozsony
Szlovákia

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 
épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst 
termelés korlátozásával.termelés korlátozásával.

KRUGEL EXIM spol s r.o.KRUGEL EXIM spol s r.o.
Rybničná 38/HRybničná 38/H
831 06 Pozsony

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 
épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst 
termelés korlátozásával.

KRUGEL EXIM spol s r.o.
Rybničná 38/HRybničná 38/H
831 06 Pozsony

termelés korlátozásával.termelés korlátozásával.

KRUGEL EXIM spol s r.o.KRUGEL EXIM spol s r.o.A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:

5. A meghatalmazott képviselő neve, címe 12(2) cikke szerint:

Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:

A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:

A meghatalmazott képviselő neve, címe 12(2) cikke szerint:A meghatalmazott képviselő neve, címe 12(2) cikke szerint:

Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:

A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 

A meghatalmazott képviselő neve, címe 12(2) cikke szerint:A meghatalmazott képviselő neve, címe 12(2) cikke szerint:A meghatalmazott képviselő neve, címe 12(2) cikke szerint:

Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:

A meghatalmazott képviselő neve, címe 12(2) cikke szerint:

Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:
Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:

A bejelentett szerv azonosító száma:A bejelentett szerv azonosító száma:
A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 
táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.

Bejelentett teljesítmény

A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 
táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.

A bejelentett szerv azonosító száma:A bejelentett szerv azonosító száma:
A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 
táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.

szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:

A bejelentett szerv azonosító száma:
A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
A bejelentett szerv azonosító száma:
A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 
táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.

Bejelentett teljesítmény

A bejelentett szerv azonosító száma:
A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 
táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.

A bejelentett szerv azonosító száma:A bejelentett szerv azonosító száma:
A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
A bejelentett szerv azonosító száma:
A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 
táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.

8.

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.
A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.

Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 
épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst 

Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 
hét, év) + hossz jelölés m-enként

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 
épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst 

Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 
épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst 

Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 

Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 
épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst 
Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 
épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst 
Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 
épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst 

CLTDxxyyy-B2ca - KELINE SYSTEM - Optical Fibre 

Szlovákia

Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:

1812

TeljesítményTeljesítmény

A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 
táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.

termelés korlátozásával.

Szlovákia

Harmonizált műszaki szabványHarmonizált műszaki szabványHarmonizált műszaki szabvány

MSZ EN 50575: 2014

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 

Harmonizált műszaki szabványHarmonizált műszaki szabvány

MSZ EN 50575: 2014

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 

Harmonizált műszaki szabvány

MSZ EN 50575: 2014MSZ EN 50575: 2014

Harmonizált műszaki szabvány

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 

Harmonizált műszaki szabvány

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.
A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.
A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.

- s1a, d1, a1
nincsenek

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.

- s1a, d1, a1

megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:A gyártó nevében és részéről aláíró személy:A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Michal Sobolič, műszaki igazgatóMichal Sobolič, műszaki igazgató
.................................................................................
Michal Sobolič, műszaki igazgató

Pozsony, 2018.12.11.................................................................................
A kiállítás helye és dátuma

Pozsony, 2018.12.11

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

.................................................................................
Michal Sobolič, műszaki igazgató
.................................................................................
Név és beosztás

Michal Sobolič, műszaki igazgató

.................................................................................
A kiállítás helye és dátuma

Pozsony, 2018.12.11

9.

Bejelentett teljesítmény

Tűzvédelmi osztályTűzvédelmi osztály
Veszélyes anyagokVeszélyes anyagok

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.

Veszélyes anyagok

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
A kiállítás helye és dátuma
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Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:

A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 
A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 

   

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.
A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.
A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.
A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.

- s1a, d1, a1

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.
A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.
A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.

Harmonizált műszaki szabvány

MSZ EN 50575: 2014

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 
épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst 
termelés korlátozásával.
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A meghatalmazott képviselő neve, címe 12(2) cikke szerint:A meghatalmazott képviselő neve, címe 12(2) cikke szerint:

A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 
táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.

Bejelentett teljesítmény

A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 

Teljesítmény

Bejelentett teljesítmény

Alapvető tulajdonságok

Tűzvédelmi osztály

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Michal Sobolič, műszaki igazgató

megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.

Veszélyes anyagok

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Michal Sobolič, műszaki igazgató
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Michal Sobolič, műszaki igazgató
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Aláírás

A meghatalmazott képviselő neve, címe 12(2) cikke szerint:

Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:

A bejelentett szerv azonosító száma:
A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 

A meghatalmazott képviselő neve, címe 12(2) cikke szerint:

Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZATTELJESÍTMÉNY NYILATKOZATTELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:

A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:

5. A meghatalmazott képviselő neve, címe 12(2) cikke szerint:

Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:

A bejelentett szerv azonosító száma:
A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 
táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.

A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 
táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.

Tűzvédelmi osztály

Alapvető tulajdonságok

A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 
táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.

Alapvető tulajdonságok

- s1a, d1, a1

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Michal Sobolič, műszaki igazgató

Név és beosztás
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Név és beosztás

Michal Sobolič, műszaki igazgató

Név és beosztás
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Michal Sobolič, műszaki igazgató
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A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 

hét, év) + hossz jelölés m-enként

Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges CLTDxxyyy-B2ca - KELINE SYSTEM - Optical Fibre 
Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - 
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 

A meghatalmazott képviselő neve, címe 12(2) cikke szerint:A meghatalmazott képviselő neve, címe 12(2) cikke szerint:

CLTDxxyyy-B2ca - KELINE SYSTEM - Optical Fibre 
Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - 
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 
hét, év) + hossz jelölés m-enként

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 
épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst 
termelés korlátozásával.

CLTDxxyyy-B2ca - KELINE SYSTEM - Optical Fibre 
Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - 
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 

- s1a, d1, a1

Pozsony, 2018.12.11.................................................................................
A kiállítás helye és dátuma

szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:

A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 
táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 

A bejelentett szerv azonosító száma:
A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 
táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.
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A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.

- s1a, d1, a1
nincsenek

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 

Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:
Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 

A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:

A meghatalmazott képviselő neve, címe 12(2) cikke szerint:

3.

A terméktípus egyedi azonosító kódja:A terméktípus egyedi azonosító kódja:

x: optikai szálak száma 
y: optika szál típusa

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 
épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst 

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Michal Sobolič, műszaki igazgató
.................................................................................
Michal Sobolič, műszaki igazgató

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 

Teljesítmény

Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 
lehet az építési termék azonosításához:
Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 

Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:

A meghatalmazott képviselő neve, címe 12(2) cikke szerint:

Tűzvédelmi osztály
Veszélyes anyagok
Tűzvédelmi osztályTűzvédelmi osztály

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:
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Név és beosztás

Michal Sobolič, műszaki igazgató

Pozsony, 2018.12.11................................................................................. .................................................................................

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 

Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 

Melléklet III Construction Product Regulation (EU) No 305/2011.

CLTDxxyyy-B2caCLTDxxyyy-B2ca

x: optikai szálak száma 

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 
épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst 
termelés korlátozásával.
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A terméktípus egyedi azonosító kódja:A terméktípus egyedi azonosító kódja:
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Melléklet III Construction Product Regulation (EU) No 305/2011.

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Melléklet III Construction Product Regulation (EU) No 305/2011.

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

A terméktípus egyedi azonosító kódja:A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 

Száma: 00022

Melléklet III Construction Product Regulation (EU) No 305/2011.

Száma: 00022

Melléklet III Construction Product Regulation (EU) No 305/2011.

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZATTELJESÍTMÉNY NYILATKOZATTELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

CLTDxxyyy-B2ca

x: optikai szálak száma x: optikai szálak száma 
y: optika szál típusa
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CLTDxxyyy-B2ca - KELINE SYSTEM - Optical Fibre 
Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - 
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 
hét, év) + hossz jelölés m-enként

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 

CLTDxxyyy-B2ca - KELINE SYSTEM - Optical Fibre 
Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - 
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 
hét, év) + hossz jelölés m-enként

y: optika szál típusa

Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:

Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 
lehet az építési termék azonosításához:lehet az építési termék azonosításához:
Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 
lehet az építési termék azonosításához:
Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 

A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:

A meghatalmazott képviselő neve, címe 12(2) cikke szerint:

Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:
Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:

A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 

B2
nincsenek

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.
A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.

.................................................................................

.................................................................................

Michal Sobolič, műszaki igazgató

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.
A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.
A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.

típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 
táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.

- s1a, d1, a1
nincsenek

Bejelentett teljesítmény

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 
épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst 
termelés korlátozásával.

KRUGEL EXIM spol s r.o.

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 
épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst 

KRUGEL EXIM spol s r.o.A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:

Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:

Harmonizált műszaki szabványHarmonizált műszaki szabvány

MSZ EN 50575: 2014

.................................................................................

.................................................................................

A meghatalmazott képviselő neve, címe 12(2) cikke szerint:

A bejelentett szerv azonosító száma:
A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 

nincsenek

Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 
épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst 
termelés korlátozásával.

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 
épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst 

Harmonizált műszaki szabvány

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Michal Sobolič, műszaki igazgató

.................................................................................
A kiállítás helye és dátuma

Pozsony, 2018.12.11.................................................................................Pozsony, 2018.12.11

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.
A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

.................................................................................

.................................................................................

Harmonizált műszaki szabvány

Tűzvédelmi osztály
Veszélyes anyagok

A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:
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KRUGEL EXIM spol s r.o.
Rybničná 38/H
831 06 Pozsony831 06 Pozsony

Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 
lehet az építési termék azonosításához:
Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges CLTDxxyyy-B2ca - KELINE SYSTEM - Optical Fibre 

Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - 
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 
hét, év) + hossz jelölés m-enként

Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:

típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 

Harmonizált műszaki szabvány

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:

Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:

A bejelentett szerv azonosító száma:

.................................................................................

CLTDxxyyy-B2ca - KELINE SYSTEM - Optical Fibre 
Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - 
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 

CLTDxxyyy-B2ca

x: optikai szálak száma x: optikai szálak száma 
y: optika szál típusa

A meghatalmazott képviselő neve, címe 12(2) cikke szerint:

Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 

+1 rendszer

Tűzvédelmi osztályTűzvédelmi osztály

.................................................................................
Név és beosztás

Michal Sobolič, műszaki igazgató

Pozsony, 2018.12.11

Harmonizált műszaki szabvány

A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 
táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 
épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst 
termelés korlátozásával.

Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 
hét, év) + hossz jelölés m-enként

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 
lehet az építési termék azonosításához:
Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 

Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:

Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 
lehet az építési termék azonosításához:
Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 
lehet az építési termék azonosításához:
Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges 
lehet az építési termék azonosításához:

Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:

lehet az építési termék azonosításához:

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
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CLTDxxyyy-B2ca - KELINE SYSTEM - Optical Fibre 
Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - 
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 

A meghatalmazott képviselő neve, címe 12(2) cikke szerint:

Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:
Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:

A bejelentett szerv azonosító száma:
A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 
táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.

A meghatalmazott képviselő neve, címe 12(2) cikke szerint:

Bejelentett teljesítmény

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.
A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.
A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 
épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst 

CLTDxxyyy-B2ca - KELINE SYSTEM - Optical Fibre 
Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - 
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 
hét, év) + hossz jelölés m-enként

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
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CLTDxxyyy-B2ca - KELINE SYSTEM - Optical Fibre 
Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - 
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 

A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:

Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:szolgáló rendszer a CPR EU No.305/2011 V. melléklete szerint:

A bejelentett szerv azonosító száma:

típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 
táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.

A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 
táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.

Alapvető tulajdonságokAlapvető tulajdonságok

típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 
táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.

A 1 és 2 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8 pontban bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4 pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:A gyártó neve és értesítési címe 11(5) cikke szerint:
Rybničná 38/H
831 06 Pozsony

Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - 
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 

A bejelentett szerv azonosító száma:
A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék 
típusvizsgálatát az elvégeztt minták vizsgálata, típusszámítások, 
táblázatba foglalt értékek és leíró dokumentáció alapján.

A terméktípus egyedi azonosító kódja:
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CLTDxxyyy-B2ca - KELINE SYSTEM - Optical Fibre 
Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - 
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 

x: optikai szálak száma 
y: optika szál típusa

Cable X x Y - LSOH - Euroclass B2ca - s1a, d1, a1 - 
Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 
hét, év) + hossz jelölés m-enként

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 
épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst 

Glass Yarn Rodent Protected OP2 (Egyedi azonosító, 

Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 
épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst 
Kommunikáció, hang-, kép- és adatátviteli kábelezés 
épületekben és mélyépítésekben, tűzterjedés és füst 
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