Raport de clasificare
Raport nr. LCPR1914-7 Classification
Data emiterii 13 December 2017
Elementele testate 2 mostre de cablu de alarmă
Normative BS EN 13501-6:2014
British Approvals Service for Cables
Presley House
Presley Way
Milton Keynes
MK8 0ES UK
T: 01908 267300
F: 01908 267255
E: mail@basec.org.uk
Introducere
Acest raport de clasificare definește clasificarea atribuită produsului, cablu de cupru de comunicație, în
conformitate cu procedurile date în BS EN 13501-6:2014

CLASIFICAREA REACȚIEI LA INCENDIU
PENTRU CABLURI ELECTRICE ÎN CONFORMITATE CU
BS EN 13501-6:2014
Executat pentru:
Locul de fabricație:
Test facut de:

Castel Distribution SRL

China
British Approvals Service of Cables, Presley House, Presley Way, Crownhill Milton
Keynes, MK8 0ES, United Kingdom
Numar intern:
2661
Denumire produs:
Alarm Cable PVC 24awg 2-30c
Raportul de clasificare nr.
LCPR1914-7 Classification
Număr de emitere
1
Data emiterii:
13 December 2017

Detalii privind produsul clasificat
General
Cablu de alarma PVC AWG 2-30C se clasifică în conformitate cu procedurile standardului BS EN 135016:2014 și este definit ca un cablu de cupru de comunicație în conformitate cu BS
EN 50575:2014+A1:2016
Descriere produs
Cablu de alarma PVC 24AWG2-30C este așa cum este descris în detaliile de mai jos.
Transabilitatea
Proba de testare a fost prezentată de producător și primită in 8 November 2017
Cablurile trimise pentru testare
Cablu alarma PVC 24AWG 2C

2 cablu de cupru de bază. Conductori de cupru
din 2clasați (izolați din PVC), izolație din PVC,
bandă PET, sârmă de scurgere, scut AI / PET,
bandă de rupere, jachetă din PVC OD = 3.2mm
30 cablu de cupru de bază. 30xClass 2
conductori din cupru (izolați din PVC), izolație
din PVC, bandă PET, sârmă de scurgere, scut AI
/ PET, bandă de rupere, jachetă PVC OD =
7.7mm

Cablu alarma PVC 24AWG 30C

Rezultate
Cablu

Cablu alarma PVC
24AWG 2C
Cablu alarma PVC
24AWG 30C

Parametrii

Nr
teste

H

1

Rezultate
Parametru
continuu
105mm

H

1

115mm

Parametrii de conformitate
<=425mm = Eca Conformitate
<=425mm = Eca Conformitate

Clasificarea și domeniul de aplicare
Referința de clasificare
Această clasificare a fost efectuată în conformitate cu BS EN 13501-6: 2014
Clasificare
Cablurile de comunicație din cupru "Cablu de alarmă PVC 24AWG 2-30" în ceea ce privește
comportarea la foc sunt clasificate:
Formatul clasificării la incendiu pentru cablurile electrice este:
Comportamentul
la incendiu
Eca
-

Cantitatea de fum
-

-

Propagarea flacarii
-

-

-

Aciditate
-

-

-

Clasificarea reacțiilor la foc: Eca

Clasificarea atribuită produselor în prezentul raport este adecvată unei declarații de
conformitate a producătorului în contextul atestatului de conformitate 3 și al marcajului CE în
conformitate cu regulamentul privind produsele pentru construcții.
Referințele corespunzătoare, furnizate de producător, pentru a asigura trasabilitatea probelor
testate. Laboratorul de încercări nu a jucat nici o parte la prelevarea probelor pentru test, deși este în
vigoare.
Limitări
Această clasificare va fi valabilă în timp ce:
• Metodele de testare rămân neschimbate,
• Standardul de produs sau aprobarea tehnică rămân neschimbate,
• Modificările de construcție sau materiale nu depășesc limitele domeniului de aplicare.
Producătorul a făcut o declarație, care este păstrată la dosar, că produsul plasat pe piață, menționat în
secțiunea descriere din acest raport și produs la fabricile de producție enumerate în acesta, este exact
același cu produsul care a fost testat.
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