
Veiksmai, kuriuos turėtų atlikti kabelių pirkėjai, kad įsitikintų,  
jog dokumentai žymėjimas visiškai atitinka CPR reglamentą.

Kabelių degumo klasių
(CPR) žymėjimo ir 

eksploatacinių savybių 
deklaracijos įvertinimas



@Prekybos įmonės: klauskite gamintojų, jų tiekiamų kabelių eksploatacinių 

savybių deklaracijų (DoP). Jūs esate atsakingi už šių dokumentų perdavimą savo 

klientams. Jūsų pareiga yra užtikrinti, kad tiekiami į rinką kabeliai visiškai galiojan-

čius reikalavimus. Kad tuo įsitikinti naudokitės toliau pateikiamu „vedliu“. 

@Rangovai: reikalaukite iš platintojų eksploatacinių savybių deklaracijų ir įsitikin-

kite, kad gaminiai pažymėti tinkamomis etiketėmis. Tai jūsų teisė. Jei platintojas 

negali jų pateikti taip, kaip apibrėžta reglamente - gal būt yra problemų su pačiu 

produktu? Būkite atsargūs! 

@Montuotojai/ elektrikai: įsitikinkite, kad rangovas / platintojas pateikė reikalavi-

mus atitinkančius kabelius. Jūsų pastabumas ir aktyvumas yra labai svarbus. 

ŽYMĖJIMAS / DOKUMENTAS
Norėdami patikrinti perkamo (-ų) kabelio (-ų) etiketę / dokumentą, naudokitės šia nuoroda.



KAIP TIKRINTI
Atlikite šiuos veiksmus, kad patikrintumėte Eksploatacinių savybių deklaraciją (ESD) ir produkto etiketę.

1as žingsnis – patikrinkite, ar yra visa toliau išvardyta informacija.

2as žingsnis – patikrinkite, ar informacija yra galiojanti ir teisinga.

= privaloma (jei nėra = nereikia)

Ieškokite numerio oficialiame sertifikuotų laboratorijų sąraše

https://cpr.europacable.eu/en/list-notified-bodies

Information Example DoP# Label How to check?

ESD numeris

Produkto tipas

Numatytas
naudojimas

Gamintojas/
Importuotojas

Įgaliotasis atstovas

AVCP sistemos tipas

Taikomos techninės 
specifikacijos

Notifikuotosios  
įstaigos numeris

Deklaruota  eksploataci-
niųsavybių klasė

CE ženklo buvimas

Paskutiniai du 
metų skaitmenys 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10A

123345

12345678902

Statybiniai 
kabeliai

Kabelių gamintojo 
pavadinimas 

Fizinio ar juridinio  
asmens pavadinimas, 
jei jis yra. Šis laukelis 
gali būti tuščias.

AVCP 1+ arba AVCP 3

EN 50575-2014 ....

1234

B2ca-s1b, d1, a1

CE

2019

Naudokite gamintojo interneto svetainėje 
esantį „Eksploatacinių savybių deklaracijos 
ieškiklį“.

Identifikacija turi būti unikali: konkretus kodas, 
kurį nurodo kabelio gamintojas. Jis turi nustatyti 
gaminio tipą ir jo atsparumo ugniai klasę santy-
kiu „vienas su vienu“.

Sakinys vartojamas tik taip, kaip numatyta Re-
glamente: „Kabelis, skirtas naudoti bendruose 
statybos darbuose, kuriems taikomi reakcijos į 
ugnį reikalavimai“.

Gamintojo / importuotojo pavadinimas / logo-
tipas ir visas adresas. Patikrinkite, ar tikrasis 
gamintojas identifikuotas teisingai, o ne tik 
prekinis ženklas.

Bet kuris ES įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, 
gavęs gamintojo rašytinį įgaliojimą veikti jo 
vardu. 

Galima naudoti tik 2 parinktis: AVCP 1+ arba 
AVCP 3.

Nuoroda į darniąją techninę specifikaciją.

Leškokite numerio oficialiame sertifikuotų 
laboratorijų sąraše

Reikia nurodyti papildomas klases (s, d, a) 
B2ca, Cca, Dca, nereikia Aca, Eca, Fca

„CE“ ženklas yra atitikties atitinkamoms ES 
direktyvoms įrodymas: tai yra teisinis ženklas, 
o ne kokybės žymė.

4 skaitmenys arba paskutiniai 2 skaitmenys 
metų, kuriais jis buvo pirmą kartą pritvirtintas; 
bet kuri data iki 16 metų yra neteisinga.
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ĮSPĖJIMAI IR  DALYKAI, Į KURIUOS REIKIA  
ATKREIPTI DĖMESĮ

#. Du privalomi lydimieji dokumentai susiję su CPR, yra Eksploatacinių savybių deklaracija (ESD) ir Etiketė. 

#. Du privalomi lydintieji dokumentai yra susiję su CPR - Eksploatacinių savybių deklaracija (ESD) ir žymėji-
mas Etiketėje. 

#. „CE“ etiketė turi būti matomai, įskaitomai ir nenutrinamai pritvirtinta prie kabelių ričių, ritinių ar būgnų.  
 
#. ESD ir CPR dokumentai turi būti lengvai prieinami; ši dokumentacija turėtų būti prieinama ir saugoma 10 
metų (5 straipsnis).

#. ESD nėra bandymo ataskaita, kurią išduoda sertifikuota laboratorija, o oficialus gamintojo išduotas doku-
mentas, kuriame pateikiamas išsamus privalomos informacijos sąrašas, leidžiantis priimti pagrįstus sprendi-
mus ir atsekti visus susijusius duomenis. ESD turi būti išversta į kalbas tų šalių, kuriose produktas yra pard 
odamas. 

#. CPR reglamentas priskiria konkrečias pareigas visoms suinteresuotoms šalims.

Ar jums reikia pagalbos tikrinant su CPR susijusius dokumentus? Apsilankykite „EUROPACABLE“ inter-
neto svetainėje, užpildykite formą ir Jūsų prašymas bus išsiųstas Jūsų vietinei nacionalinei asociacijai ir 
(arba) „EUROPACABLE“.

https://cpr.europacable.eu/en/list-notified-bodies
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2

3
4

5
6

78

9

10

11
1

12345678902

12
34

E ca
Reaction to fire

CableCorp
Example street 10, London

EN 50575:2014+A1:2016

2.5 mm2 10mm

20147748 12345678902

For Product & Safety information refer to:

6242Y BS6004 300/500V
BASEC
SOL CU PVC PVC FLAT
GREY (BN BU) 100m

Registration Year
DOP No.:
http://www.cablecorp.com/

Cable for general applications in 
construction works subject to 
reaction to fire requirements

2019
123345

Product:

Lenght(m):

Coil No.:

Working order:

EXO-Light Pro Cca 3G1.5

300

190916/6

2019-29385

CPR: EN 50575:2014+A1:2016

Certification year: 2019

Usage: Supply of elecricity to buildings and other facilities in order to reduce 
spread of fire and smoke.

DoP: DOP•0004/19 Dangerous substances:NPO

Reaction to fire: Cca

0422527E numb.:

Date: 02.10.2019

12345678902

ATITINKANČIOS REGLAMENTĄ ETIKETĖS PAVYZDYS

 Etiketė turi būti išversta į kalbas tų šalių, kuriose produktas yra parduodamas.

NEATITINKANČIOS REGLAMENTO ETIKETĖS PAVYZDYS

Tai notifikuotoji įstaiga, kuri išbandė gaminį 
JK. Ją atitinka vertikalus skaičius, rodomas 
CE ženklo dešinėje CE logotipas

Produkto 
aprašymas

Produkto kodas

Trūksta notifikuotosios įstaigos 
pavadinimo / numerio

Trūksta papildomos 
informacijos apie klases

Sakinys vartojamas 
ne pagal Reglamentą

Produkto aprašymas

Kas yra 
dėžėje

Notifikuotosios įstaigos 
registracijos numeris

Kodas, nurodantis, kaip šis produktas 
elgiasi gaisro metu

Gamintojo adresas ir kontaktiniai 
duomenys

Eksploatacinių savybių deklaracijos 
nuorodos numeris ir interneto svetainė, 
kad gautumėte daugiau informacijos

Taikytas kabelio standartas, nurodant 
bandymą, reikalingą reakcijai į ugnį 
įvertinti.
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NUORODA Į REGLAMENTĄ

#. 2013 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis Reglamentas (ES) Nr. 157/2014 dėl statybos produktų 
eksploatacinių savybių deklaracijos pateikimo interneto svetainėje sąlygų  (http://data.  europa.eu/eli/
reg_del/2014/157/oj).

#. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, nustatantis suderintas 
prekybos statybos produktais sąlygas ir panaikinantis Tarybos direktyvą 89/106/EEB (http://data.europa.
eu/eli/reg/2011/305/oj) 

#. 7 straipsnis (Reglamentas (ES) Nr. 305/2011): Eksploatacinių savybių deklaracijos pateikimas.

1. Kiekvieno gaminio, kuris tiekiamas rinkai, eksploatacinių savybių deklaracijos kopija pateikiama po-
pierine forma arba elektroninėmis priemonėmis. Tačiau kai to paties produkto partija tiekiama vienam 
naudotojui, prie jos gali būti pridėta viena eksploatacinių savybių deklaracijos kopija popierine forma 
arba elektroninėmis priemonėmis.

2. Eksploatacinių savybių deklaracijos kopija pateikiama gavėjui paprašius. 

3. Nukrypstant nuo 1 ir 2 skirsnių, eksploatacinių savybių deklaracijos kopija gali būti prieinama inter-
neto svetainėje sąlygomis, kurias Komisija nustato deleguotaisiais aktais pagal 60 straipsnį. Tokios 
sąlygos, inter alia, garantuoja, kad eksploatacinių savybių deklaracija išliks bent jau 11 straipsnio 2 
dalyje nurodytą laikotarpį. 

4. Eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama ta kalba arba kalbomis, kurių reikalauja valstybė narė, 
kurioje tiekiamas produktas. 

#. 14 straipsnis (Reglamentas (ES) Nr. 305/2011): Platintojų pareigos.

1. Pateikdami statybos produktą į rinką, platintojai elgiasi su reikiamu atsargumu, atsižvelgdami į šio 
Reglamento reikalavimus. 

2. Prieš tiekdami rinkai statybos produktą, platintojai užtikrina, kad, jei reikia, gaminys būtų pažen-
klintas CE ženklu ir kartu su juo būtų pateikti šiame Reglamente reikalaujami dokumentai, taip pat 
instrukcijos ir saugos informacija atitinkamos valstybės narės nustatyta kalba, kuri naudotojams yra 
lengvai suprantama. Platintojai taip pat  užtikrina, kad gamintojas ir importuotojas atitinkamai laikytųsi 
11 straipsnio 4 ir 5 dalyse bei 13 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų. 

Jei platintojas mano arba turi pagrindo manyti, kad statybos produktas neatitinka eksploatacinių 
savybių deklaracijos arba neatitinka kitų taikytinų šio Reglamento reikalavimų, platintojas netiekia 
produkto rinkai, kol jis neatitinka eksploatacinių savybių deklaracijos ir kitų šio Reglamento taikytinų 
reikalavimų arba kol eksploatacinių savybių deklaracija nėra pataisyta. Be to, jei produktas kelia pavojų, 
platintojas apie tai praneša gamintojui arba importuotojui ir rinkos priežiūros institucijoms.
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3. Platintojas užtikrina, kad, kol jis yra atsakingas už statybos produktą, laikymo ar gabenimo sąlygos 
nekeltų grėsmės jo atitikčiai eksploatacinių savybių deklaracijai ir kitiems taikomiems šio reglamento 
reikalavimams. 

4. Platintojai, manantys ar turintys pagrindo manyti, kad statybos produktas, kurį jie tiekė rinkai, nea-
titinka eksploatacinių savybių deklaracijos arba neatitinka kitų taikytinų šio Reglamento reikalavimų, 
turi užtikrinti, kad būtų imamasi produkto atitikčiai būtinų korekcinių priemonių, jį išimti iš prekybos 
arba, jei reikia, atšaukti. Be to, jei produktas kelia pavojų, platintojai apie tai nedelsdami praneša valsty-
bių narių, kuriose jie tiekė gaminį, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, nurodydami išsamią 
informaciją, visų pirma apie neatitikimą ir visas taikytas korekcines priemones. 

5. Platintojai, gavę pagrįstą kompetentingos nacionalinės institucijos prašymą, pateikia jai visą in-
formaciją ir dokumentus, reikalingus įrodyti, kad statybos produktas atitinka eksploatacinių savybių 
deklaraciją ir atitiktį kitiems taikomiems šio Reglamento reikalavimams tai institucijai lengvai supran-
tama kalba. Tos institucijos prašymu platintojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi 
siekiant pašalinti riziką, kurią kelia statybos produktai, kuriuos jie tiekė rinkai. 
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NOTIFIKUOTŲJŲ ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS (sertifikuotos laboratorijos)

Naujausią versiją galite rasti čia: 

NĮ numeris

2670

0462

2659

2658

2765

1922

1014

2652

0200

0199

0598

2137

1812

0081

2745

0767

0761

0366

0437

1008

1415

2851

2831

0051

0407

2479

0987

1796

0344

2821

1438

1488

1328

0028

2728

1293

1301

Austrija

Austrija

Belgija

Belgija

Bulgarija

Bulgarija

Čekijos Respublika

Danija

Danija

Danija

Suomija

Prancūzija

Prancūzija

Prancūzija

Prancūzija

Vokietija

Vokietija

Vokietija

Graikija

Vengrija

Vengrija

Airija

Airija

Italija

Italija

Italija

Italija

Lietuva

Nyderlandai

Nyderlandai

Lenkija

Lenkija

Portugalija

Portugalija

Rumunija

Slovakija

Slovakija

ETS Energie- und Telecom Service Gmbh

OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik

ISSeP - Institut scientifique de service public

SGS Belgium NV-Afdeling/Division SGS CEBEC

SZUTEST Ltd

„Dedal – Attestation and Certification“ Ltd.

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.

3P Third Party Testing

FORCE Certification A/S

FORCE Technology

SGS FIMKO OY (ex-0403)

Centre de Recherche et d’Etudes pour les Procédés d’Ignifugation des Matériaux (CREPIM)

EFECTIS France

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES

RATP Laboratoire essais et mesures

MPA Dresden GmbH

Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

MATERIALS INDUSTRIAL RESEARCH AND TECHNOLOGY CENTER S.A.(MIRTEC S.A.)

TÜV Rheinland InterCert Muszaki Felügyeleti és Tanúsító Korlátolt Felelosségu Társaság

ÉMI Építésügyi Minoségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

BASEC Conformity Limited

BRE Global Assurance (Ireland) Ltd

IMQ ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.

ISTITUTO GIORDANO S.P.A.

L.S. Fire Testing Institute Srl

LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI SPA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Gaisrinių tyrimų centras

DEKRA Certification B.V.

UL International (Netherlands) B.V.

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ IM. JÓZEFA
TULISZKOWSKIEGO

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB)

CERTIF ASSOCIAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO

INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE

SC ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY - OICPE SRL

EVPU a.s.

Technicky a skusobny ustav stavebny, n. o.

Notifikuotosios įstaigos Šalis

https://cpr.europacable.eu/en/list-notified-bodies
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NĮ numeris

0099

2031

1035

1722

2426

0370

0402

2184

1783

Ispanija

Ispanija

Ispanija

Ispanija

Ispanija

Ispanija

Švedija

Turkija

Turkija

AENOR INTERNACIONAL, S.A. (Vienasmenis)

ALTER TECHNOLOGY-TÜV NORD, S.A.U.

BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.

CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS

CERTIBERIA EUROPE SOLUTIONS, S.L.

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus

RISE Research Institutes of Sweden AB

Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş.

TURKISH STANDARDS INSTITUTION (TSE)

Notifikuotosios įstaigos Šalis



www.europacable.eu

„Europacable“ yra visų pirmaujančių Europos laidų ir kabelių 
gamintojų balsas. „Europacable“ nariai yra didžiausi kabelių 

gamintojai pasaulyje, užimantys lyderių pozicijas technologijų srityje, 
taip pat labai specializuotos mažos ir vidutinės įmonės 

iš visos Europos.

Visi „Europacable“ nariai yra „Europacable“
Pramonės chartiją pasirašiusios šalys

„Europacable“ yra įtrauktas į Europos Komisijos skaidrumo
registrą, numeriu 453103789-92.

Esame CENELEC partneris.


