
TELIE ITM ENY NYILATKOZAT
a 305/2O1L|ÉU euópai parlament és tanács (CPR) rcndelete alapján

azonos'l6 | nr= L415-CPR-51-(C-38/2O16)

DECLARATION OF PERFORMANCE
(amding to Rqulatíon (EU) No 305/2011 - Constuction Wuct rqulatíon)

7. A nyilatkozatban szerepl teljesítmény(ek) | Matd Performane

1. A terméktípu egyedi azono ító /
Unique prcduct identífiatíon ade (s)

M2M Easy 2 Fire Communicator

2. A felhasznáIási cél l
lntended use

Riasztás- és hibajelzés-átviteli berendezés t zjelz
és tíizriasztó rend zerekhez l
Alarm signal & failure transmittíng deuice for frre signaling
and fire alarm, afety systems

3. Gyá,tó | Manufacturer
GyáÉó iizem

WM Rendszerház Kft. L222 Budapest, Villa utca 8.
Triton Electronics Kft. 2LL9 PéceI, Határ t 3.

4. Meghatalmazott képvisel l Trading
Company

WM Rendszerház Kft.
Kormos Béla, uppoft@m2mseruer.com

5. Az AVCP-rendszer /
System of assessment

1. rendszer l System 1

t

6. Bejelentett szerv l Notified Body

Bejelentett szerv száma l Notifred
Body nr

CE tanrisítvány száma l EC
Certificate Number(s)

Harmonizált szabványok /
Harmonised standards

EMI Nonprofit Kft.

NB 1415

141 5_cPR_5 1_(c_3 8 l 2016)

EN54- 2L=2OO6 ZA melléklet

TápeIIátás / Power suppln B..24 VDC, B00 mA

Áramfogyaszás l Power onsumption
készenléti l stand-bltz
riasztási l alarm transmittinq

40..65 mA, LZV
130 mA (1800 MHz 1 W / 900 MHz 2 W)

Mobilhál zati sáv l Mobile network GSM/GPRS

Modem típus l Modem type Gemalto BG2-E

Frekvencia l Frequency GSM 900 MHz / 1800 MHz

Sebesség flettiItés/felttiltés) I Speed DUUL= max. B5,6l2t,4 kbps

Kommunikációs protokollok /
com m uní a tion protocols:

Contact ID, SIA CID/DTMF, Enigma (M2M Digital
Receiver), WM-Alarm

Antenna csatlakozás l Antenna connectíorn lx 2G kapcsolat, SMA

Bemeneti magas ielszint l Input high levei 5..24 v
Bemeneti alacsony jelszint l Input low leveft 0..1 V
Áramer sség aktív állapotbQn (kontaktus-
bemenet) l Current in active mode: contad/input 0,3..1 mA

Vezérelhet kimenet terhelhet sé e /
controllable output, load 2^-L20 VAc, 1A -24 VDc
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Míikirdési h mérséklet / Operatíon temperature= -40.. +70'C

Tárolási h mérséklet / Storage temperature: -40.. +BO'C

Megengedett relatív párataftalom / HumidiU. 0..95o/o

Védettségi fokozat l Protection level: IP51

Méretek l Dimensions 104 x 104 x 31 mm

Tiimeg l weight 3B0 q

Lényege jellemz k l
Main parameters

Teljesítmény l
pefformance

MSZ EN 54-2L:2OO6 szabvány
fejezet / EN 54-21:2006

standard chapter nr.

Áwiteli teljesít képesséí, l
Tia ns m i ss i o n pe rfo rm a n ce

D4<10s
M4<20s
T5<90s

4,r 5,

Míikiidési megbízhat ság l
operation reliabilitr

A4 > 99,Bo/o 4., 5,, 7., B ., 9.

A míiktidési megbízhatóság
taftóssága: h áll ság l
Operatíon reliability: endurance -
heat resistance:

Megfelel l Passed 10.4

A míiktidési megbízhatóság
taftóssága: rezgésáIlóság l
Operation reliability: endurance -
uibration resistance

Megfelel l Passed 10.6, L0.7
10. 11

A míikiidési megbízhatóság
taÉóssága: villamos stabilitás /
Operation reliability: endurance,
electric stabilitv

Megfelel l Passed 10.B
10.9

A míik dési megbízhatóság
taftóssága: nedvességállóság l
Operatíon reliability: endurance -
moisture resistance

Megfelel l Passed 10.5, 10. 10

Az 1. pontban meghatárczott termék teIjesíti az EN 54-21:2006 szabvány ZA melIéklete szerint
meghatárczott teljesítmények és tefiesí,tmény áIIandóság éÉékelésére és ellen rzésére
vonatkozó kiivetelmények tekintetében a vonatkozó (1) rcndszer szerint.
The pruduct identiftd in point 1 meB the tquircments, perfonnane and pefformane stability which are
declarcd in the standad EN 54-21:2006 24 Appefux, by the system (1).

A termék teljesíti a fent meghatározott sszes k vetelményt.
The product omplies with all the rqulremenB which were deftned above.

M, L. pontban meghatározott termék teljesítménye megfeleI az 7. pontban íeltiintetett,
nyilatkozat szerinti tefiesí nénynek.
The pefformane of the product identiftd in point 1 is in onfomity with the declatd peffomanes in point
Z This ddaration of performane is issud under the sole respnsibility of the manufacfilrcr identifred in
point 4.

A 3o5/2o11./EU rendeIetnek megfelel en e teljesítmény-nyilatkozat kiadásáéÉ kiárólag a 3.
pontban meghatározott gyáÉó a feIel s.
Arcording to the 305/2011/Eu regulation, the manufacfilrer - who is declatd in ffie point 3, - is acslusively
rcsponsible for for the release of this ddaratíon of performance.

A gyártó nevében és részér I aláínó személy l fur ond behalf of the manufacturen

Kormos Béla
(tigwezet igazgató)

ryVí Rends z,erh z,Ifirt
|2? Budapesd Vilta," 8.
.aaoszán: i 2 8 86 7 33-243

Budapest, 2016.09.26.


