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JEDNO STKA CERTYFIKUJĄCA
The Ceńification Bodv

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Józ efa Tu lisz kows kie go
SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE

FOR FIRE PROTECTION
PoLSKA

05-420 Józ€fów k/otłocka. ul, Nadwiślańska 213

Zgodnie z dyrcklyĘ B9/j06/EEC ż dnia 21 12198& w §prawe ółiżenia
Uslaw i aktów wykonałDzych Pańślw członkołskió doiyczących Wyrobów
budowlanych, łn]enioną pQez dyreklnĘ 9368/EEc z dnia 22 06 1993ł,
poiłiedla się, że wyrób budołłany

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy typu OR_PZ AO11NJ

wprowadzony na rynek przez:.

1438/cPDl0173

0RW-ELS Sp. z o.o.
ul. Leśna 2

37-310 Nowa Sanyna

ORW-ELS Sp. z o.o.
ul. Leśna 2

37-310 NoWa saźyna

ln conrpliance włh lhe Direciive 89/106lEEc oi the Counci| ol Eurcpean
communilieś ol 21 December 1988 on lhe approximaiion of laws,
ląuialions and adminislrative provisions of the Member siaies rclaling
lo lhe conslfuclion producls (conslruciion Prcducls Dłeciive - cPD),
amended by lhe Dlreclive $re8/EEc of th€ councLl oI Eurcpean
communilies of 22 June 1993, it has been slated lhal lhe conslruciion
p.oducl

Manual Call Point type oR-PZ A011NJ

placed on market by:

c€ń}'fikal poiwie'dza, że u/szyslkie $?runki doiycżąc€ poiwiefóenia This cerlificale allesls lhai al| provisions conceming lhe atleslation ol
żgodności o{az wńyczne zavlańe W Zaączniku ZA do nonny: conlmmily and lhe perfonnanc€s desc,fibed in An nex zA of lhe slandald:

EN 5Ę11:2001lA1:2005 Fire detection and fire alarm systems - Pań 11; Manual call points

produkowany w:

podlega zakladowej konlrcli prcdukcji olaż dalszym badanrom próbek
w żakładzie zgodnae ż Uslalonym progmmem bedań, centlum Naukowo-
Ba(hwcze ochrony Przeciwpoż"rorłei prżąrowadżiło wsęne badanie
lypu, wjzytę vJslępną w żakładzie produkuiąrym oraz werylikąę
żakładowei konlroli plodukcii, a lakźe prowadżi slały nadzór nad
zakładową konirolą prodLJkcji

żoslały zaslosol,\€ne, a wylób spelnia postawione w nom]e Wymagania

cgMkal został wydany po raz pierłszy: 05.052010r- i pożoslaie W mocy pod
!%lunkiem, że ókume.ly odniesienia, Warunki trodukcii oraż żak}adolvei
konlroli produkcji nie uląną żnaczącrm zmiaflom, a takźe będą pżestżąane
prżez ploducenla/Upoważnionego dosiawcę urymagania zawańe w umowie
Nl 66/Dcl20c€ z dnia 05,05 ź01 0r.

is submitled by lhe manulaclul$ lo a faclory produclion conlfol
and 10 lhe lurlher teslifig ol sample§ taken al the lactory
an accordanc€ Wilh a prąsćribod lesl plen and lhai lhe
Centrum Nauko$o€adaMrcze ochrcny Pr2ecivipożem,,łej lres perf orńed
the initial type le§ing fo. fhg relevanl characl€rislics of ihe ploducl,

the initial inĘection of thg laclory and ollhe 
'acltry 

produclion conlrcl
and peńoms lhe conIinous surueillance, assesśmenl and epprovel of lhe
faclory produclion conlrol,

\^€re applied and thal the product fulfils alltlre plesc bed.ąuircmenis,
Thi§ c€flńicate v/as lirsl issued on: 5 ey, z)10 and remains Velid as
long as lhe condilions |aid dowl in lhe harmonized i€chnical śpecificalion
in refercnce ol lhe manufacluring condilions in the lacloiy
ol ihe faclory contol prcduction itself ale not modilied signilcanlly and
óligalion§ \łrilteł down in lhe agreąient No: 66/Dc2009
0f 05,05,201 0 are met by producel ol its aulhorized rerfeseńaiive.

and produced in the factory:
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