
1 Unique identification code of the product: 8711332222177

2 Type number for identification of the construction product: 00.133.55

3

4 Name and contact adress  of the manufacturer:

6

System 3

8 Declared performance:

Essential charateristics Performance Harmonised technical specification

Reaction to fire Eca

Dangerous substances

9

Signed for and on behalf of the manufacturer by

H.A. Coolen, 

Asten,  18-12-2017

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity wit the declared 

performance in point 8.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified 

in point 4.

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set 

out in CPR, Annex V:

T +31(0)493 680 900          F +31(0)493 680 990

EN 50575:2014+A1

Declaration of performance
DOP number: 1750575-216

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized 

technical specification as foreseen:

Supply of electricity in buildings and onther civil engineering works with the objective of limiting the 

generation and spread of fire and smoke.

Q-Link® , Keskesweg 19, 5720WS Asten, The Netherlands



1 Unieke identificatie van het product: 8711332222177

2 Type nummer voor de identificatie van het constructie product: 00.133.55

3

4 Naam en adres van de fabrikant:

6

Systeem 3

8 De verklaarde prestatie:

Essentiele karakteristieken Prestatie Geharmoniseerde standaard

Reactie op vuur Eca

Gevaarlijke stoffen NPD

9

Getekend voor en namens de fabrikant door:

H.A. Coolen, 

Asten,  18-12-2017

Deze prestatie verklaring is uitgegeven op de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant zoals 

geïdentificeerd in punt 4.

Verklaring van prestatie
DOP nr.: DOP number: 1750575-216

Voorgenomen gebruik of gebruik van het bouwproduct, conform de toepasselijke geharmoniseerde 

technische specificatie zoals voorzien:

Het doorgeven van signalen in gebouwen en andere civiele constructie werken met als doel de 

ontwikkeling en verspreiding van vuur en rook te beperken.

Q-Link® , Keskesweg 19, 5720WS Asten, The Netherlands

T +31(0)493 680 900          F +31(0)493 680 990

Systeem van toetsing en verificatie van de continuïteit van de prestatie van het constructie product 

zoals bedoeld in de CPR, bijlage V:

EN 50575:2014+A1

De prestatie van het product zoals geïdentificeerd in de punten 1 en 2 is in overeenstemming met de 

verklaarde prestatie in punt 8.


