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Eksploatacinių savybių deklaracija 

Nr. TN-ESD-2020-007 
 

Vilnius 2020.08.18 

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: Flair 325/400 

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks 
kitas elementas, pagal kurį galima 
identifikuoti statybos produktą, ir produkto 
pagaminimo vieta: 

Flair serijos vėdinimo įrenginiai su šilumos atgavimu. 
Modifikacijos: 

Flair 325/400   

Flair 325/400 Plus   
 

3. Statybos produktui taikoma techninė 
specifikacija: 

2014/35/ES (direktyva dėl žemos įtampos įrenginių) 

2014/30/ES (direktyva dėl elektromagnetinio suderinamumo) 

RoHS 2011/65/ES (direktyva dėl pavojingų medžiagų 
naudojimo) 

2009/125/EB (1253/1254 ES (ES direktyva dėl ekologinių 
reikalavimų)  

4. Gamintojo numatyta statybos produkto 
naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal 
taikomą techninę specifikaciją: 

Centralizuoto mechaninio vėdinimo įrenginiai su šilumos 
atgavimu patalpų vėdinimui. 

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas 
komercinis pavadinimas arba registruotas 
prekės ženklas ir adresas: 

Brink Climate Systems B.V. 

P.O. Box 11 

NL-7950 AA Staphorst, Nyderlandai 

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas 
ir adresas: 

UAB Tenko Baltic, Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius,  

įmonės kodas 300651640 

7. ESPVT sistema: Gaminys ženklinamas CE ženklu, žr. CE Atitikties Deklaraciją 

8. Paskirtosios įstaigos pavadinimas: - 

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

Gaminio techninės specifikacijos pagal „Ecodesign“ (ErP), Nr. 1254/2014 (IV priedą) 

Energinė klasė (valdymo tipas – rankinis): A/A (vidutinio klimato juosta)  |  A+/A+ (šalto klimato juosta) 

Šiluminis efektyvumas (pagal EN 13141-7): 91/92 % 

Didžiausias oro srautas: 325/400 m³/h 

Specifinės elektros sanaudos (SEL): 0,15/0,17 W/m³/h 

Garso galios lygis, Lwa: 41/50 dB(A) 

Gamintojas patvirtina, kad 2 punkte išvardintas (-i) prietaisas (-ai), pateiktos į rinką konstrukcijos, atitinka suderintųjų 
ES direktyvų, ES saugumo standartų ir specifinių, taikomų produktams ES standartų pateiktų 3 punkte reikalavimus ir 
gaminys yra paženklintas CE ženklu. 

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas 
eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo 
atsakomybe. 

 

Laimonas Bugenis  

technikos direktorius, UAB “Tenko Baltic”  

 

Deklaracija galioja iki reikšmingų techninių specifikacijų, gamintojos gamybos sąlygų ar gamybos kontrolės sistemų 
pakeitimų. 


