
 

 

 

 

 

UAB SPYNŲ ARSENALAS                            
Prekyba spynomis , rankenomis, durų furnitūra, durų pritraukikliais 

 

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 01154-00003-GB 

Vilnius 

201.. m. .....mėn. ..d. 

 

 

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: Reguliuojamas priešgaisrinis durų pritraukiklis 

ECO TS 20 F SGS pagal standartą DIN EN 1154:2003-04 

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti 

statybos produktą, ir produkto pagaminimo vietą: TS 20 F su standartine alkūne, kaip reikalaujama 

pagal 11 straipsnį (4), reglamentą (EU) Nr. 305/2011 

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę 

specifikaciją:  skirtas ranka atidaromoms durims su reguliuojamu durų uždarymo greičiu, uždarymo 

jėga, paskutiniu pritraukimu ir stabilia įmontuota  priešvėjine funkcija. Standartinis montavimas: 

vyrių pusėje-pritraukiklis ant varčios, o standartinė alkūnė - ant staktos; priešingoje vyrių pusėje - 

durų pritraukiklis ant staktos, o standartinė pritraukiklio alkūnė - ant varčios. Durų pritraukiklis 

skirtas naudoti ant priešgaisrinių ir priešdūminių durų.  

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir 

adresas: ECO Schulte GmbH & Co. KG, Iserlohner Landstraβe 89/117, 58706 Menden, Germany. 

5.Kai taikytina, įgalioto atstovo pavadinimas ir adresas: "Spynų arsenalas" UAB, Naugarduko g. ėą, 

Vilnius, buveinė- Gėlių g. 2C-8, Avižieniai, LT-14184 Vilniaus rajonas. 

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, 

kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje: Sistema 1. 

7. Paskirtosios įstaigos pavadinimas: MPA NRW su akredituotu Nr. 0432, išbandyta, įvertinta ir 

išduotas sertifikatas pagal DIN EN 1154:2003-04. ES-sertifikato Nr. 0432-CPD-0029.     

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

 

4 8 2/3/5 1 1 1 3 

atitinka: 

- pirmame kvadrate skaičius 4 – durų pritraukiklis uždaro duris nuo 180 laipsnių (standartinis 

montavimas: vyrių pusėje) ir nuo 105 laipsnių ( montavimas priešingoje vyrių pusėje) 

- antrame kvadrate  skaičius 8 – durų pritraukiklis pagal EN 1154 atidaro duris ne mažiau kaip  

500 000 kartų, 

- trečiame kvadrate skaičius 2/3/5 – durų pritraukiklis yra EN 2/3/5 klasės galingumo/dydžio pagal 

EN 1154 A, t.y. nurodo, kad šis durų pritraukiklis atidaro duris, kurios varčios plotis yra iki 

1250mm, svoris pagal bandymus iki 110 kg., 

- ketvirtame kvadrate skaičius 1 – durų pritraukiklio rūšis, t.y. kad šis pritraukiklis yra priešgairinis, 

- penktame kvadrate skaičius 1 – durų pritraukiklio patikimumas, t.y. aptarnavimo ir naudojimo 

saugumas. Durų pritraukiklis neturi pavojingų medžiagų aplinkai ir žmogaus sveikatai, nei 

leidžiama bet kuriame Europos Sąjungos standarte ar reglamente. 

- septintame kvadrate skaičius 3 – korozijos klasė: 96 h ( pagal EN 1670). 



ECO TS 20 EN turi šias reguliuojamas funkcijas: paskutinis pritraukimas (ES), uždarymo greitis 

(SG), uždarymo jėga (SK). Priešvėjinė funkcija (BC) yra stabiliai įmontuotas viduje, 

nereguliuojama.  

Eksploatacinių savybių deklaracija  išduota tik gamintojo , kuris nurodytas punkte 4,  atsakomybe.  

 

Atitikties deklaracija išduota UAB „........“ , PVM sąskaitai faktūrai SPA Nr. 1500...., išrašytai 201.. 

m. ........ mėn. ..d.. 

 

UAB „Spynų arsenalas“ direktorė                                                     Birutė Bagvilienė 
 

Spynų arsenalas, UAB                                        AB Vilniaus banko  Europos filialas 

Gėlių g. 2C, Avižieniai, Vilniaus raj.                  Fabijoniškių g. 2a, LT-2000 Vilnius 

Tel./faksas: 8-5-270 31 44                                  Atsiskaitomoji sąskaita: LT20 7044 0600 0045 5638 

Mob. telefonas: 8-699-67770                              Banko kodas: 70440 

El. paštas: birute@spynuarsenalas.lt 
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