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1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  Vesikiertoiset lämmityspatterit Alcuterm-tuotenimellä  
 

Tuotetunnus Kuvaus  
RAD / RXI konvektorit / konvektoreihin asennettu venttiilit  ja runkolinjaputket 

KVP kaksoiskuivauspatterit 
S-CW / EN kuivauspatterit 

LVI lattialämmityksen ilmausputki   ja kuivauspatteri  
CRI / CRIS lämmitys-  ja kuivaustelineet  

ALE kuivauselementit 
ASE kuivauspatteri ja hanan kytkentäputket   

 
2. Tyyppi- ja tunnistusmerkinnät: Merkinnät pakkauksissa samat kuin yllä lisättynä 
3. korkeus ja pituus 
 
4. Aiottu käyttötarkoitus: Lämmönluovutukseen  rakennusten vesikiertoisissa lämmitysverkostoissa"

(keskuslämmitysjärjestelmät)""
 

5.  Valmistaja: Design Lämpö Oy, Tillinmäentie 1, 02330 ESPOO,  www.alcuterm.fi 
 
6.   Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:   Järjestelmä 3. 

          Tuotestandardi EN 442-1:1995/A1:2003                                                                                                                          

7. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluva suoritustasoilmoitus:                                                                          
VTT Expert Services Oy, ilmoitettu laitos nro. NB 0809, suoritti tuotteiden tyyppitestauksen järjestelmän 3 
mukaisesti ja antoi siitä testausraportin.                                                                                 "  

 
8. Ilmoitetut suoritustasot 

 

  Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu    
tekninen eritelmä 

Palotekninen käyttäytyminen Luokka A1  
 

EN 442-1/A1 
 

Vaarallisten aineiden päästöt maaleista Ei ole 

Suurin käyttöpaine 10 bar 

Nimellislämmönluovutusteho  NPD 1) 

Kestävyys Hyväksytty 

1) Suomen rakentamismääräyksissä ei ole vaatimuksia lämmityspatterien lämmönluovutusteholle.  
 

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöityjen tuotteiden suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen 
mukaiset. 
 
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: 
 
Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 
 

         Seppo Partanen 
 

         Espoo 01.01.2015                                          …………………………………………........... 
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Tuotteen CE-merkinnän, joka seuraa tuotetta sen käyttäjälle, päätarkoitus on varmistaa tuotteen yksilöiminen ja yhdistää tuote sitä 
koskevaan suoritustasoilmoitukseen. CE-merkinnässä ilmoitetaan varmentamislaitoksen tunnusnumero (jos ko. tuoteryhmässä 
edellytetään), valmistajan nimi tai tunnusmerkki, suoritustasoilmoituksen tunnusnumero, merkinnän kiinnittämisvuosi, sen 
standardin tai teknisen arvioinnin tunnus, jonka mukaan tuote on valmistettu, tuotteen aiottu käyttötarkoitus, sekä tieto siitä mistä 
asiakas löytää kyseisen tuotteen suoritustasoilmoituksen (internetosoite). 

Suoritustasoilmoituksessa ilmoitetaan edelleen mm. tuotteen yksilöintiä ja valmistajaa koskevat tiedot, sekä lisäksi CE-merkinnän 
kattamat tuotteen tekniset ominaisuustiedot. Tuotteen ominaisuuksista on ilmoitettava arvo tai luokka kaikille niille ominaisuuksille, 
joille sen markkina-alueella (kotimaassa siis Suomessa) on voimassa viranomaisvaatimuksia. Sellaisia tuoteominaisuuksia ei tarvitse 
välttämättä ilmoittaa, joille kyseisessä maassa ei ole viranomaismääräyksiä. 

CE-merkintä ei välttämättä kata kaikkia tuotteen käyttäjän kannalta tärkeitä ominaisuuksia, esimerkiksi tuotteen työstettävyys- tai 
visuaalisia ominaisuuksia. CE-merkinnän yhteydessä tai suoritustasoilmoituksessa ei saa esittää harhaanjohtavasti sellaisia 
tuotetietoja, joita CE-merkintä ei standardiin tai ETAan perustuen voi kattaa. 
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