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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

NR 008-03-DE CPR (nr UE 305/2011) 

 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

Zamki awaryjne Do drzwi i dróg ewakuacyjnych według DIN EN 179:2008-04 

Zamki przeciwpaniczne do drzwi i dróg ewakuacyjnych według DIN EN 1125:2008-04 

1309-CPR-0303 -06 

1309-CPR-0304 -06 

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, 

wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia CPR: 

Seria Sv200 Zamki awaryjne i przeciwpaniczne rurowo-ramowe, z klamką,  

Antypaniczny drążek naciskowy “PS 99 Design Line”/ “PS 99”/ “PS 128 Design Line”/ “PS 128 Alu 

wokół”/ “Eco-EPN 900 IV”lub antypaniczna listwa naciskowa “PD99” 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie 

z relewantną zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 

Zamki i okucia do stosowania w drzwiach obrotowych na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych 

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, 

wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia CPR: 

Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG 

Hauptstr. 18 - 32 

42579 Heiligenhaus 

5. Nazwisko adres kontaktowy pełnomocnika, który posiada pełnomocnictwa do pełnienia funkcji według 

artykułu 12, ustęp 2: 

nie dotyczy 

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w 

załączniku V rozporządzenia CPR: 

System 1 

7. Instytut kontrolny PIV, posiadający numer akredytacji DAKKS 1309, przeprowadził w oparciu o wytyczne 

norm EN 179:2008-04 i EN 1125:2008-04 badanie typu i wykonał ocenę oraz weryfikację stałości 

właściwości użytkowych zgodnie z systemem 1 oraz wydał sprawozdanie z badań. 

 

8. Europejska ocena techniczna: 

nie dotyczy 

 

 



  

Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG  Strona 2/5 

 

9. Zadeklarowane wartości użytkowe: 

 Zharmonizowana specyfikacja techniczna: DIN EN 179:2008-04 i DIN EN 1125:2008-04 

Istotne cechy Właściwości użytkowe 

Funkcja odblokowania: (dla drzwi i dróg ewakuacyjnych) 

4.1.2 Czas odblokowania  
4.1.3 Uruchomienie w celu odblokowania 
 
4.1.4 Konstrukcja klamki 
4.1.5 (EN 179) Wykonanie płytki naciskowej 
4.1.6 (EN 179) / 4.1.7 (EN 1125) Drzwi dwuskrzydłowe 
4.1.8 (EN 179) / 4.1.5.(EN 1125) Wystające naroża i 
krawędzie 
4.1.9 (EN 1125) / 4.1.12 (EN 179) Odstęp od ramy 
drzwiowej  
         (po stronie zamka), lub montaż klamki 
4.1.10 Skuteczna długość drążka uruchamiającego 
4.1.11 (EN 179) Montaż płytki naciskowej 
4.1.12 (EN 1125) Koniec drążka uruchamiającego 
4.1.13 (EN 179) / 4.1.11 (EN 1125) Wystawanie  
           drążka uruchamiającego 
 
4.1.13 (EN 1125) 4.1.14 (EN 179) Powierzchnia 
uruchamiania elementu uruchamiającego 
4.1.15 (EN 179) Swobodny koniec klamki 
4.1.16 (EN 179) / 4.1.15 /EN 1125) Odstęp 
uruchamiania klamki/ wolna przestrzeń do powierzchni 
drzwi 
4.1.17 (EN 179) Odstęp uruchamiania płytki naciskowej 
4.1.18 (EN 179) / 4.1.14 (EN 1125) Pręt kontrolny 
4.1.19 (EN 179) Uruchomienie w celu odblokowania 
przy pomocy płytki naciskowej 
4.1.20 (EN 179) / 4.1.16 (EN 1125) Dostępna 
przestrzeń wolna 
 
4.1.21 (EN 179) / 4.1.17 ( EN 1125) Swobodny ruch 
drzwi 
4.1.22 (EN 179) / 4.1.18(EN 1125) Drążek ryglujący  
           poprowadzony do góry 
4.1.23 (EN 179) / 4.1.19 (EN 1125) Pokrycie  
           drążków zasuwy 
4.1.24 (EN 179) / 4.1.20 (EN 1125) Przeciwelementy 
blokujące 
4.1.25 (EN 179) / 4.1.21 (EN 1125) Wymiary 
przeciwelementów blokujących 
4.1.27 (EN 179) / 4.1.23 (EN 1125) Ciężar i wymiary 
drzwi 
4.1.28 (EN 179) / 4.1.24 (EN 1125) Zewnętrzne 
urządzenie dostępowe 
4.2.2 Siły odblokowujące 
 
 
4.2.7 Wymogi z zakresu bezpieczeństwa (ochrona przed 
włamaniem) 

< 1 s 
EN 179:   Kierunek odblokowania w kierunku otwierania 
drzwi  
EN 1125: Do montażu na wewnętrznej stronie drzwi  
Zamek otwiera przez naciśnięcie klamki w dół 
nie dotyczy 
oceniono pozytywnie 
> 0,5 mm 
EN 1125: Z < 150 mm 
EN 179: X > 120 mm; Z < 150 mm  
X > 60% zakresu otwierania 
nie dotyczy 
Pręt uruchamiający w żadnym miejscu nie wystaje 
ponad ramiona oporowe 
EN 179: Klasa 2: Występ do 100 mm 
EN 1125: Klasa 1: Występ do 150 mm/ Klasa 2: Występ 
do 100 mm 
V > 18 mm 
EN 179: Grubość minimalna 5 mm 
U > 40 mm; W ≤ 100 mm, α ≤ 30° 
według EN 179 pozytywne badanie przy pomocy bloku 
kontrolnego 
R > 25 mm (EN 1125) 
nie dotyczy 
wynik pozytywny 
nie dotyczy 
 
Przyrząd testowy nie uniemożliwia prawidłowego 
uruchomienia zamknięcia w żadnej pozycji, w której 
wypełnia osiągalne przestrzenie wolne. 
wynik pozytywny 
 
oceniono pozytywnie 
 
nie dotyczy 
 
Elementy współpracujące rygli chronią drzwi i ramę 
przed uszkodzeniami podczas otwierania drzwi 
nie dotyczy 
 
Masa ≤ 400 kg, wysokość ≤ 3500 mm; szerokość ≤ 
1600 mm  
Zewnętrzne urządzenie dostępowe nie może blokować 
funkcji wewnętrznego zamknięcia 
EN 179 : ≤ 70 N  
EN 1125: ≤ 80 N dla drzwi nieobciążonych i ≤ 220 N dla 
drzwi obciążonych 1000 N 
Klasa 2: Zamek pozostaje zaryglowany, jeśli na drzwi 
oddziałuje siła 1 000 N 

Sprawność długotrwałego działania zdolności do samodzielnego zamknięcia ze względu na starzenie się i utratę 
jakości 
(drzwi przeciwpożarowe/przeciwdymowe stosowane na drogach ewakuacyjnych) 
4.1.7   (EN 179) / 4.1.4 (EN 1125); 4.2.9 Odporność na 
korozję 
4.1.9   (EN 179) / 4.1.6 (EN 1125) Zakres temperatur 
 

Klasa 3; odporność wysoka 96h 
Siły uruchamiające w przypadku temperatury -10°C i 
temperatury +60°C mogą być wyższe o nie więcej niż 
50% od sił uruchamiających w temperaturze +20°C. 
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4.1.23 (EN 179) / 4.1.19 (EN 1125); 4.2.6 Pokrycie    
           drążków ryglujących 
4.1.26 (EN 179) / 4.1.22 (EN 1125) Smarowanie 
4.2.3 Siła zamykająca 
4.2.4 Sprawność długotrwałego działania 
4.2.5 Opór przed nieuzasadnionym użyciem poziomego 
drążka uruchamiającego 
 
4.2.6 Opór przed nieuzasadnionym użyciem drążka 
ryglującego 
4.2.8; 4.2.2; 4.1.21 (EN 179) badanie końcowe 
 
4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 (EN 1125) Badanie końcowe 

nie dotyczy 
 
Co 20.000 cykli eksploatacyjnych wymagane 
≤ 50N 
Klasa 7: 200.000 cykli 
Spełnione przy poprzecznej sile pociągowej ≤ 1.000N i 
równoległej sile ≤ 500 N 
nie dotyczy 
Zamknięcie otwiera przy sile ≤ 70 N, następnie drzwi 
poruszają się swobodnie 
≤ 80 N dla drzwi nieobciążonych i ≤ 220 N dla drzwi 
obciążonych 1000N 

Zdolność do samodzielnego zamknięcia (drzwi przeciwpożarowe/przeciwdymowe stosowane na drogach 
ewakuacyjnych) 

4.2.3 Siła zamykająca ≤ 50 N 

Sprawność długotrwałego działania zdolności do samodzielnego zamknięcia C ze względu na starzenie się i utratę 
jakości (drzwi przeciwpożarowe/przeciwdymowe stosowane na drogach ewakuacyjnych) 

4.2.4 Trwała zdolność funkcjonowania Klasa 7: 200.000 cykli testowych 

4.2.3 Siła zamykająca ≤ 50 N 

Odporność ogniowa E (szczelność ogniowa) oraz I (izolacyjność ogniowa) drzwi ognioodpornych na drogach 
ewakuacyjnych 
4.1.10 (EN 179) / 4.1.8 (EN 1125) Przydatność do 
stosowania w drzwiach dymoszczelnych i 
przeciwpożarowych 

Zobacz deklarację producenta dotyczącą prób 
ogniowych przeprowadzonych z rodziną produktów z 
serii „200” 

Kontrola substancji niebezpiecznych 

4.1.29 (EN 179) / 4.1.25 (EN 1125) Substancje 
niebezpieczne 

Materiały zastosowane w tym produkcie nie zawierają 
substancji niebezpiecznych. Ponadto nie uwalniają one 
do środowiska więcej, niż zostało to określone we 
wszelkich europejskich normach lub przepisach. 

 

 

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami 

użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność 

producenta określonego w punkcie 4. Podpisano za producenta lub w jego imieniu przez: 

 

 
 
 
 
       Heiligenhaus, 25.01.2021 
 
Andreas Mielke, urzędowo certyfikowany technik  (Miejscowość i data wystawienia:) 
Pełnomocnik ds. CE 
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Znak CE 
 

dla deklaracji właściwości użytkowych nr 008-03-DE CPR (UE nr 305/2011) 

do zamków awaryjnych do wyjść według DIN EN 179:2008-04 i do zamków przeciwpanicznych według DIN 

EN 1125:2008-04 

 

 

 

 
Wilh. Schlechtendahl & Söhne 

GmbH & Co. KG 

Hauptstraße 18 – 32 

42579 Heiligenhaus 

2015 

NIEMCY 

Nr LE/DOP 008-03-DE/GB CPR (nr UE 305/2011) 

1309-CPR-0303 -06 

1309-CPR-0304 -06 

Seria 200 i Sv 200 zamknięcia rurowo-ramowe, Zamki awaryjne 

i zamki przeciwpaniczne 

EN 179:2008-04 

EN 1125:2008-04 

3 7 7 B 1 3 2 2 A A/B/C/D 

3 7 7 B 1 3 2 1/2 A/B A/B/C 

 

 

 

 
 
 
 
       Heiligenhaus, 25.01.2021 
 
Andreas Mielke, urzędowo certyfikowany technik  (Miejscowość i data wystawienia:) 
Pełnomocnik ds. CE 
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22.01.2021 

REACH – Verordnung / RoHS 
_______________________________________________________________ 

As a company based in the European Union which deeply cares about health and environmental 
protection, we respect the EU decree 1907/2006/EG, dedicated to the registration, evaluation and 

authorization of chemicals (REACH) as well as the guideline RoHS 2011/65/EU. 
 

Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co.KG (WSS) has analyzed the legal provisions 
comprehensively with regard to its own activities and comes to the following conclusion: 

 
WSS is not a manufacturer of chemicals or preparations and does not place such products on the 

market. In accordance with the regulation, we are therefore to be classified as a downstream user 
and here in particular as an industrial user and product manufacturer. Therefore, a registration of 

substances is not required for our products. 
 

We have advised our suppliers of the obligation to provide information in accordance with Article 33 
of the REACH Regulation and would like to pass on the information we have received as follows. 

 
According to the current status, lead (Pb) Cas-No. 7439-92-1 may be present in our products at a 

concentration of more than 0.1% by mass in steel, aluminum and brass alloys. However, the lead is 
bound in the corresponding alloys and is not released when the products are used as intended. 

 
In addition, we continue to identify our process auxiliaries as well as the substances used in the 
products and analyze the areas of application in order to be able to derive potentially necessary 

measures. 
 

Mit freundlichen Grüßen / With kind regards 
 

i.A. Andreas Wolter 
Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG 

Hauptstrasse 18-32 
42579 Heiligenhaus 

Germany 

 

 

Oświadczenie producenta w sprawie wewnątrzzakładowej kontroli produkcji  

  

System wewnątrzzakładowej kontroli produktów w   

firmie Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG spełnia wymagania zawarte w normie dla wyrobów   

DIN EN 179:2008-04 i DIN EN1125:2008-04.  

  

Heiligenhaus, 12 stycznia 2016 r. 

 

 


