
YDEEVNEDEKLARATION / DECLARATION OF PERFORMANCE 

I henhold til / According to Construction Products Regulation EU N° 305/2011 DoP no.: 
203006 (MTS-166RFTUYA) 

1. Varetypens unikke identifikationskode: 

FESH Røgalarm - Batteri 203006 (MTS-166RFTUYA) 

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres 
som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:  

FESH RØGALARM - Batteri 

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske 
specifikation som på tænkt af fabrikanten:   

Røgalarm til anvendelse i privat beboelse (Fire safety – Domestic smoke alarm)  

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i 
henhold til artikel 11, stk. 5:  

Foss Europe A/S, Åløkke Alle 7, 5000 Odense C, Danmark 

5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, 
stk. 2:   

Ikke anvendelig   

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:   

System 1 

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:  

EN 14604:2005/AC:2008 Røgalarm (smoke alarm device)  

Det notificerede produktcertificeringsorgan udsteder attesten for byggevarens ydeevnes konstans på grundlag af: 
bestemmelse af varetypen på grundlag af typeprøvning (herunder stikprøveudtagning), typeberegning, tabelværdier eller 
deskriptiv dokumentation for byggevaren; indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol; 
kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol. Efter system 1 og udstedte:  

Nodified body nr. 0086 - BSI Assurance UK Ltd., Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, 
Milton Keanes, MK5 8PP, United Kingdom  

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:  

Ikke anvendelig (se 7) 

 



 

9. Deklareret ydeevne: Fremgår af appendix 1 nedenfor 

 



 



DA 10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i 
punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for 
fabrikanten og på dennes vegne af:  

 

 

 

Klavs Larsen 

Direktør 

(navn og stilling) 

Odense, Danmark 2021-08-01  

(sted og dato) 
  

 


