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KLARACJA WI-ASC IWOSC I UZYTKOWYCH
Nr

1. Niepowtarzalny

2.

CPR/FAP-H01

.:,:

kod identyfikacyjny typu wyrobu: HYGRO 01

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umoZliwiajqcy identyfikacjg wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z arl.11, ust. 4: HYGRO - higrosterowany, 01 - automatyczny z

rg

mozliwoSciq rgcznego zamknigcia

Pzewidziane ptzezproducenta zamierzonezastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego -:
zgodnie z malqcqzastosowanie zharmonizowanq specyfikacjq technicznq: dostarczanie Swiezego
powietrza do pr;zestrzeni uZytkowych ptzez strukturq okna fasadowego. Otwarcie i zamkniqcie
przeslony jest zaleZne od wewnqtrznej wzglqdnej wilgotno6ci w pomieszczeniu. Minimalny
przeptyw powietrza mo2e zostad ustalony.

4.

Nazwa, zastrze2c>na nazwa handlowa lub zastrze2ony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie zai..11 ust. 5: FENSTERAIR PLUS, H6 6s Legtechnikafi
Innovdci6s Kft, i3000 Szekesfehervar, Neumann Janos utca 1
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3.

5. W stosownych

przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktorego
pelnomocnictwo obejmuje zadania okre6lone w art. 12, ust 2: nie dotyczy

System lub systemy oceny iweryfikacji stalo6ciwla6ciwo6ci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okre6lone w zalqczniku V:AVCP system(systemy): system 3, zgodnie z Dyrektywq nr 99/93/EC,
jak w Aneksie V regulacji (EU) nr 30512011 Parlamentu i Rady Europejskiej

7.

W przypadku deklaracji wla6ciwoSci u2ytkowych dotyczqcej wyrobu budowlanego objgtego normq
zharmonizowanE: nie dotyczy

8.

W przypadku deklaracji wlaSciwo6ci u2ytkowych dotyczqcej wyrobu budowlanego, dla ktorego wydana
zostala europejska ocena techniczna :
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6.

EMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROLAND INNOVATION IN
BUILDING wydat Krajowq Oceng Technicznq nrA 9612014
Deklarowane wlaSciwoSci uzytkowe:

lstotna cecha

w.

9.

WartoS6 parametru

ww

Przepuszczalno66 powietrza*
(m3/h, Ap = 10 pa)

AERO PLUS hygro

01

Przepuszczalnos6 powietrza*
(m3/h, AP = 100 Pa)
AERO PLUS hygro 0'1

(Bez siatki pzeciw owadom i czerpni)

Metoda pomiaru

dodatni, otwarty: 29,6
zamknigty: 9,5
ujemny, otwarty: 31,5
zamknigty: 8,3
MSZ EN 1026:2001

dodatni, otwarty: 88,2
zamkniqty:35,7
MSZ EN 12207:2001

ujemny, otwarty: 81,8
zamkniqty: 35,1

:':....1

10.

Wla6ciwoSci uzytkowe wyrobu okre6lone w pkt 1 i 2 sq zgodne z wla6ciwo6ciami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt 9.

rg

Niniejsza deklaracja wliaSciwo6ci uzytkowych wydana zostaje nawylqcznq odpowiedzialno66
producenta okreSlonego w pkt, 4
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W imieniu producenta podpisal:

ww

w.
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Gabor Szita, Sz6kesfeh 6rv1n 21 .06.2017

