
DECLARATION OF PERFORMANCE

Declaration of Performance No : 101016
1. Unique identification code of the product-type:
H07Z-U 2,5 mm² 450/750 V EN 50525-3-41, BS EN 50525-3-41

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product.

Solid copper conductor (Class 1), halogen-free crosslinked insulation, and low emission of smoke.

3. Intended use of the product:

Used in energy networks in refineries, mines, hotels, schools, tunnels, high constructions, hospitals, power plant, data processing centers, business centers
where there is a risk of fire.

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer.
HES KABLO (HES HACILAR ELEKTRIK SANAYI ve TICARET A.S.)
Erciyes Mah. Hes Cad. No:22   38210  KAYSERI/TURKEY
Tel: 0352 207 45 00   
Fax: 0352 207 45 20
E-mail: hes@hes.com.tr   

5. Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks.
-
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product.
System 1 +

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:
Turkish Standard Institute (Notified Body No: 1783) has determined the product class under System 1 + by means
of performing related tests on cable samples.

8. Declared performance

Essential Characteristics Performance Harmonized Technical Specification Referance No of Technical Doc.
Reaction to fire : Cca-s2,d2,a2 EN 50575:2014 1783 - CPR - 889
Dangerous substances: NPD EN 50575/A1: 2016

9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance
in point 8. This declaration of performance is issued, in accordance with Construction Products Regulation

(305/2011/EU), under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
İbrahim GÜVEN
Quality Control & Management System Manager
KAYSERİ/TÜRKİYE
14.11.2018



PERFORMANS BEYANI

Performans Beyan No: 101016
1. Ürün tipi kimlik kodu:  
H07Z-U 2,5 mm² 450/750 V EN 50525-3-41, BS EN 50525-3-41

2. Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar:

Som bakır iletken (Sınıf 1), düşük duman yoğunluklu ve çapraz bağlı halojensiz izole.

3. Ürünün kullanım alanı:

Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri, insanların yoğun olarak bulunduğu iş ve alışveriş merkezleri ile diğer benzer
yangına hassas bölgelerde kullanılır.

4. İmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi:
HES KABLO (HES HACILAR ELEKTRIK SANAYI ve TICARET A.S.)
Erciyes Mah. Hes Cad. No:22   38210  KAYSERI/TURKEY
Tel: 0352 207 45 00   
Fax: 0352 207 45 20
E-posta: hes@hes.com.tr   

5. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi:
-
6. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:
Sistem 1 +

7. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:
Türk Standartları Enstitüsü TSE (Onaylanmış Kuruluş No.: 1783) tarafından, Sistem 1 + altında kablo
numunelerinin testleri gerçekleştirilmiş ve ürün sınıfı belirlenmiştir.

8. Beyan edilen performans

Temel Özellikler Uyumlu Teknik Özellikler Teknik Belge Referans No
Yangına Tepki Sınıfı : Cca-s2,d2,a2 EN 50575:2014 1783 - CPR - 889
Tehlikeli Maddeler : Performans Beyan Edilmemiştir. EN 50575/A1: 2016

9. Bu performans beyanının birinci ve ikinci maddelerinde tanımlanan yapı malzemesi, bu performans beyanının
sekizinci maddesinde beyan edilen performansa sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca
hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

Üretici adına imzalayan:
İbrahim GÜVEN
Kalite Kontrol ve Yönetim Sistemleri Müdürü
HACILAR/KAYSERI
14.11.2018


