
 

 

 
Prestatieverklaring 

 
Overeenkomstig de bouwproductenverordening (EU) Nr. 305/2011 

 
Sprue- WST-630 

 
1. Productserie:  

   FireAngel WST-630 
      AngelEye WST-AE630-FR 

   
2. Toepassing: 

 

Thermoptek optische rookmelder met optionele draadloze onderlinge verbinding, voor gebruik in gebouwen met 
een woonfunctie. 

 
3. Naam, geregistreerde handelsnaam en adres van de producent: 

 
Sprue Safety Products Ltd 

Vanguard Centre 
Sir William Lyons Road 

Coventry 
CV4 7EZ 

Groot-Brittannië 
 

4. Prestatieverklaring met betrekking tot een bouwproduct overeenkomstig de geharmoniseerde norm: 
  

EN 14604:2005 
  

Gecertificeerd door:  LPCB, BRE Global Ltd, Watford, WD25 9XX, UK 
 

De certificeringsinstantie heeft typeonderzoek uitgevoerd en de initiële inspectie van de 
productiefaciliteiten en van de productiecontrolesystemen in de fabriek met continue controle, 
beoordeling en goedkeuring van de productiecontrolesystemen in de fabriek en heeft het EG-
conformiteitscertificaat afgegeven. 

 
Conformiteitscertificaat: 

     0832-CPR-F1206 (WST-630-xx) 
     0832-CPR-F1207  (WST-AE630-FR) 
 

Aanvullende certificeringen: 

 

NVT 
 

5. Systemen of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestaties van het bouwproduct zoals 

bedoeld in bijlage V 

System 1 

 



 

 

6. Aangegeven prestaties 

 
Alle vereisten inclusief essentiële kenmerken en bijbehorende prestaties voor het gebruiksdoel of -doelen 
zoals beschreven in punt 2 en overeenkomstig de essentiële kenmerken zoals opgesomd in de 
onderstaande tabel (punt 7). 
 

7. De prestaties van de producten zoals geïdentificeerd in de punten 1 en 2 komen overeen met de aangegeven 

prestaties in punt 6.  

Omschrijving EN14604:2005 clausule Prestaties 

Individuele alarmindicator, kalibratiemethode, 
normale voedingsbron, vereisten voor 
elektrische veiligheid, routinetestsysteem, 
rookmeldersignalen, indicator voor 
verwijderde batterij, batterijaansluitingen, 
batterijcapaciteit 

4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 
4.12, 4.15 

GOEDGEKEURD 

Beveiliging tegen het indringen van vreemde 
voorwerpen 

4.16 GOEDGEKEURD 

Aanvullende vereisten voor software-
gecontroleerde rookmelders 

4.17 GOEDGEKEURD 

Markering en gegevens 4.19 GOEDGEKEURD 
Herhaalbaarheid, richtingsafhankelijkheid, 
vooraf ingestelde gevoeligheid, 
luchtverplaatsing.  

5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 GOEDGEKEURD 

Droge hitte, kou (operationeel), warmte bij 
vochtige lucht, zwaveldioxide, corrosie, 
impact, trillingen (operationeel), trillingen 
(langdurig) 

5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 
5.13 

GOEDGEKEURD 

Elektrostatische ontlading, uitgestraalde 
elektromagnetische velden 

5.14b, 5.14c GOEDGEKEURD 

Brandgevoeligheid 5.15 GOEDGEKEURD 
Waarschuwing storing batterij, 
geluidsproductie, duurzaamheid van de 
sensor, mogelijkheid voor uitschakelen 
alarmsignaal (optioneel), variatie in 
voedingsspanning 

5.16, 5.17, 5.18, 5.20, 5.21 GOEDGEKEURD 

Elektrische veiligheid 5.24 GOEDGEKEURD 

Kampeervoertuigen  Bijlage L 
 

GOEDGEKEURD 

Ondertekend voor en namens de distributeur door 

 

……………………………………………… 
Ian Ballinger 
Certification Manager 
Coventry November 2015     Documentref. – SADOPWST-630-01    RevB 


