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and produced in the factory:

is submined by he manufuńlel to a factory produclion €onlrol
and 1o f|e fuń$ tesIing of samp|es taken at the factoly
in a€ofdance łih a prĘ§ąibed t€sl plan and hat he
c€ntum NalkovrcBadavrcze ochf('ly Prżeciwpożafuuq has p€ńonned
órc inńal typebsliĘ fo{ he rcląrant dEracbrislios of ńe Foduą
he inóal i!łspeclion of be fac{ory ad d he fdałory prcdudion conkol
and pedom§ lhe conijnotls sun/€illance, Gse§gnent łd appro/al of he
factory prcduclion control,

ceńyfikat potwiedza, Że ll/§4śfiie Warunki dotyczące potwiedzenia This ceńifcate at€§t§ hat all provisions conceming he at@statbn of
zgodnŃci olaz wytycżne zawańe w Zalączniku ZA do nofiny: conforniiy and he peńofiMnt€s dą§Glibed in Annex ZA of he §tandad:

EN 5ł7:2000/A2:2006 Fire detection and fire alarm systems.
Smoke detectols. Point detecto§ using scattered light, transmifted light or ionization

ln compliance vrih the Direćlive 89/106/EEc of he council of Eurooean
communilies of 21 Decembd 1988 on he approxifiaton ol iatłs,
rąulalions and adminisbalive prŃsions of lhe Mefiber stales rclatng
to he consfucliołl ploducl§ (conslruclio.1 Prcducl§ Drcdive - cPD),
amended by he Drcc{ve 93/68/EEc of t]e council of Eurooean
communitjeś ot 22 JUne 1993, it has been stated hat he conslrucljon
product

optical smoke detector
type oR-oR A061Nl

placed on market by:

were applied and hat he product fulfils all he pr€scńbed ląUilemenb.
Thś ceńfcate Was f§t issued on: 12 May, 2010 and remains valid a§
long a§ lhe condilions laid down in he hafinonized terhnical specficatonjn relercnce or t}e manufacfuńng conditions in he hclory
or tie fu.tory control ploduciion ibelf are not modified signńcanuy and
oblioalion§ wrifren down in be ąrce'llerlt No,: 21iDcl2010
of 1 2 iray, 2010 are met by prcducel or ib auttorized ląresentałjve,

zosta|y Zasiosowane, a wyób speInia posta{,/ione w nomie wymąania,
ceMkat zoslal wydany po €z pieMszy| 12.05,2010r, i pozoshje lł mocy pod
warunkiem, że dokumenty odniesienia, Wafunki prcdukcji oraz zakladowej
kontoli produkcjj nie uląnąznacąc}rn znaanom, a bkże będą pfżestżąane
pnez prod{cer ą/upoważ onąo do§tawĘ wymąania zawafb W ufilowie
Nl 21lDCy2010 z dnia 12.05,2010r,

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI EC
Ec-cERTlFlcATE oF coNFoRMITY

1438IcPD / 0184
Zgodnie ż dyrekwą 89/106iEEc z dnia 21,12,1988r. w §prawie zbliżenia
ustaa i aków $lykonaulcżyń Palstw cżonkov/skidl dotycących ryroborl
budowlanydl, żmi€nioną prżez dyrd(yrę 93/68/EEc ż dnia 22.06.1993r,,
potwierdza sĘ, że Wyrob budovJany

optyczna czujka dymu
typu oR-oR A061N-|

Wprowadzony na rynek pżez:

podląa zakładoiriej konboli produkcji oraz dalszym badaniom próek
W zaktadzie zgodnie z u§talonym plĘGmem badań. cenlrum Naukoło_
Badawcze odrcny Pż€cirrpożlwej przepo adzilo W§Ępne badanie
typu, wizyĘ rv§ĘpĘ w zakładzj€ produkuhcyrn onz weryfikacĘ
zakhdo!€j kontoli prcdukcji, a bkże prowadż są nadór nad
zakhdqJą kontDĘ ptodukcji,

Dcl aED2.02.2010


