
Prestandadeklaration
I enlighet med byggproduktförordningen 305/2011 nr 062-CPR-2022 och nr 061-CPR-2021

1. Unik identifikationskod för produkt:

SAGA 101 , SAGA 107

2. Typ-, parti- eller serienummer eller annan identifieringsmetod för byggnadsprojektet, som

föreskrivs i 11 § fjärde stycket:

Unikt serienummer.

3. Avsedd användning av byggprodukten, i enlighet med den tillämpliga harmoniserade tekniska

specifikationen, som fastställts av tillverkaren:

Eldstad med fast bränsle utan produktion av varmvatten enligt EN 13240.

4. Tillverkarens namn, registrerat firma eller registrerat varumärke och kontaktadress enligt 11 §

femte stycket:

Dovre N.V. Nijverheidsstraat 18 2381 Weelde Belgium.

5. I förekommande fall namn och kontaktadress till behörig person vars uppdrag omfattar de

uppgifter som nämns i 12 § andra stycket:

-

6. Systemet eller systemen för att bedöma och verifiera byggproduktens prestandastabilitet, som

nämns i bilaga V:

System 3

7. Om prestandadeklarationen gäller en byggprodukt som faller under den harmoniserade

standarden:

Byrån SGS, registrerad under nummer 0608, har vid engagemanget genomfört ett godkännande enligt

system 3 och har levererat provningsrapporter nr EZKA/2021-09/00031-2 och EZKA/2021-09/00031-1.

8. Om prestandadeklarationen gäller en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har

utfärdats:

-

DOVRE
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9. Deklarerad prestanda

Harmoniserad Standard EN 13240:2001/A2 ;2004/AC :2007

Grundläggande egenskaper Eldas med fastbränsle

Brandsäkerhet

Brandmotstånd A1

Avstand till brännbart material
Min avstånd i mm 
Baksida: 400 utan strålskyddsplåt
Sida: 600 utan strålskyddsplåt

Risk för utfallande glöd Uppfyller kravet

Utsläpp av partiklar CO: 0,09 % / 0,07 %(13 %O2)

Yttemperatur Uppfyller kravet

Elsäkerhet -

Rengöring Uppfyller kravet

Maximalt arbetstryck -

Rökgastemperatur vid nominell effekt 274 °C / 302 °C

Mekaniskt motstånd (skorstenens bärande vikt) Ej fastställd

Nominell effekt 7 kW

Verkningsgrad 81 % / 75 %

10. Prestanda för produkten som beskrivs i punkterna 1 och 2 uppfyller prestandakraven i
punkt 9.

Denna prestandadeklaration tillhandahålls under exklusivt ansvar av tillverkaren som anges i punkt 4:

22.04.2022 Weelde Tom Gehem
CEO

På grund av pågående produktutveckling förbehåller vi oss rätten att ändra specifikationerna i denna 
broschyr utan föregående meddelande.
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