
 

 

 
DECLARATION OF CONFIRMITY 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

 

I, undersigned Stephane LAPOUILLE, acting in my responsibility of General Manager of the company: 
Ja, niżej podpisany Stephane LAPOUILLE, działając w imieniu Dyrektora Generalnego firmy: 

LARTH HAVLU RADYATOR A.S. 

Whose head office is located at: 
Której siedziba główna znajduje się pod adresem: 

 

Ismetpasa Mah. 203 Sokak No. 4 Subasi 
Torbali – IZMIR / Turkey 

 
Hereby declare that the products designated by: 
Niniejszym oświadczam, że produkty oznaczone poniżej: 
 

Product: 
Produkt: 
 

RADIATOR TOWEL DRYER  

Trademark: 
Marka:   
 

ATLANTIC 

Trade name: 
Nazwa modelu: 
 

2012 

Identification: 
Identyfikator: 
 

HW SFEG 2012 STRAIGHT  

Ratings: 
Klasyfikacja: 
 

230V~ ; Class II ; IP24 ; 50Hz 

Year of CE Marking: 
Data oznaczenia znakiem CE 
 

2018 

Harmonized technical specification related to the product: 
Zharmonizowana specyfikacja techniczna dotycząca produktu: 
 

NF EN 442-1 
NF EN 442-2 

Manufacturer: 
Producent: 

Larth Havlu Radyatör Sanayi ve Tic. A.Ş. 

 
Meet all of the European Directives in force applicable to the products. 
Spełniają wszystkie Europejskie Dyrektywy mające zastosowanie do produktów. 
 

Moreover, I commit to provide all technical documentation and test reports if it is requested by competent authorities. 
Ponadto zobowiązuję się dostarczyć całą dokumentację techniczną i raporty z testów, na zażądanie właściwych organów. 

 

 

 
 

 

 

Date:  22.03.2019       Stamp of the manufacturer 
Data:        Pieczątka fabryki  
 

Approved Signatory:  Stephane LAPOUILLE 
Upoważniony Sygnatariusz  General Manager of Manufacturer       page 1/3  
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DECLARATION OF PERFORMANCE 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

 
 

 
             page 2/3  

1. Unique identification code of the product-type 
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu 

(see table No.1) 
patrz tabela nr.1 

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the 
construction product as required under Article 11(4) 
Typ, numer partii lub numer seryjny lub dowolny inny element umożliwiający identyfikację wyrobu 

budowlanego zgodnie z wymogami art. 11 ust. 4 

 
(see table No.1) 

patrz tabela nr.1 

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable 
harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer 
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z obowiązującą 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, zgodnie z przewidywaniami producenta 

In heating systems in buildings 
W instalacjach grzewczych budynków 

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the 
manufacturer as required pursuant Article 11(5) 
Zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta 
zgodnie z wymogami art. 11 ust. 5 

LARTH HAVLU RADYATOR A.S. Ismetpaşa 
Mah. 203 Sokak No. 4 Subaşi Bel.Torbali 

Izmir / Turkey 

5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of 
the construction product as set out in Annex V 
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu określone w 
załączniku V 

 
System 3 

6. In case of the declaration of performance concerning a construction product 
covered by a harmonized standard 
W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą 
zharmonizowaną 

Notified laboratory No.1695 performed the 
determination of the product-type on the 
basis of type testing and issued a test 
report 
Notyfikowane laboratorium nr 1695 wykonało 
oznaczenie typu produktu na podstawie badań typu i 
wydało raport z badań 

7. Declared performences: 
Deklarowane właściwości użytkowe 

Essential characteristics: 

Charakterystyki zasadnicze: 
Performance: 

Właściwości użytkowe 
Harmonized technical specification 
Zharmonizowana specyfikacja techniczna 

Reaction to fire: 
Reakcja na ogień: 

A1  
 
 
 
 
 
 
 
 

EN 442-1 : 2014 

RoHS: 
Uwalnianie substancji niebezpiecznych: 

none 
brak 

Pressure tightness: 
Szczelności pod ciśnienie: 

no leakage at 1,3 x maximum operating 
pressure [kPa] 1300 

brak przecieku przy ciśnieniu 1,3 kronie większym od 
ciśnienia max. 

Surface temperature: 
Temperatura powierzchni 

max. 120oC 

Resistance to pressure: 
Odporność na działanie ciśnienia: 

no breakage at 1,69x maximum operating 
pressure [kPa] 1690 

brak  pęknięć przy ciśnieniu 1,69 kronie większym od 
maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia  

 
maximum operating pressure  

[kPa] 1000 
maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 

Rated thermal output: 
Znamionowa moc cieplna: 

Φ50  
(see table No.1) 
(patrz tabela nr.1) 

Thermal output in different operating 
conditions: 

Moc cieplna w różnych warunkach 
eksploatacyjnych: 

Ф = KM x Δт n  
(see table No.1) 
(patrz tabela nr.1) 

Resistance against corrosion: 
Odporność na korozję: 

no corrosion after 100h humidity 
brak korozji po 100 godz. w wilgoci 

Resistance against minor impact: 
Odporność na słabe uderzenia: 

Class 0 
Klasa 0 

8.  The performance of the product identified above in points 1 and 2 is in conformity with the set declared performances. 
     This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. 
        Działanie produktu określonego w pkt 1 i 2 jest zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest  
       wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4 
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DECLARATION OF PERFORMANCE 
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

 
Table No.1 
Tabela nr.1 
 

 
Commercial 

name 
Nazwa 

handlowa 

 
Commercial 

reference 
Referencja 
handlowa 

 
 

Factory name 
Model grzejnika 

Rated 
thermal 

output [W] 
(75/65/20oC) 

Ф50 

Moc cieplna 

Rated 
thermal 

output [W] 
(55/45/20oC) 

Ф30 
Moc cieplna 

 
Index 

exponent  
n 

Indeks n 

 
Index  
Km 

Indeks Km 

 
2012 

WATER 

831426 HW SFEG 2012 STRAIGHT WHITE   920x500mm 408 218 1,22494 3,38268 

831619 HW SFEG 2012 STRAIGHT WHITE 1375x500mm 609 323 1,24336 4,69926 

831849 HW-33 SFEG 2012 STRAIGHT WHITE 1703x550mm 844 444 1,25710 6,17013 

831950 HW-36 SFEG 2012 STRAIGHT WHITE 1703x600mm 942 498 1,25059 7,07162 
 
 
 
 
 

 

Date:  22.03.2019       Stamp of the manufacturer 
Data:        Pieczątka fabryki  
 

Approved Signatory:  Stephane LAPOUILLE 
Upoważniony Sygnatariusz  General Manager of Manufacturer       page 3/3  

Dyrektor Generalny Fabryki        strona 
 
 
 
  
 
 

 


