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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

im. Józefa TuIiszkawskiega

PAŃSTWOWY |NSTYTUT BADAWCZY
05-420 JóżefóW k/otwocka, u]. Nadwiślańska 213

śwlłoecrwo DopuszczEN lA
Nr 3801/2019

Na podstawie art. 7 ust, 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r, o ochronie prze€iwpoźarowej
centrum Naukowo Badawczeochrony Przeciwpożarowej

im- ]óżefa Tujiszkowskiego l"aód{4[orł6(l!!*A4jrr_t_Badawczy na Wniosek:

cNBoP_PIB

stw erdza, że Wyrob:

produkoWany przez:

W zakładzie produkcyjnYm:

Vo|tea Poland sp. ż o.o. sp.k.
ul. Bydtoska 19A
86-055 Lisiogon

oprawa oŚwietleniowa do ośWietlenia awaryine8o tYpu DETECTA EMERGENCY
odniany ap.o|,| .óśtoły pó dó ne . ó 2 śtlóńie hińlc)szeqo świóde.twa dopu,z.z e nr o

vo|tea Poland sp, z o.o,5p.k,
Ul. BYdgo§ka 19A
86-065 Lisiogon

voltea Poland sp, z o.o,sp.k.
ul. Bydgoska 19A
86-065 Lisiogon

pkt. 13.2 ża]ącznika do rozporządzenia Ministra spraw Wewnęt.żnych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wYkazu Wyrobów sluźących
zapewnieniu bezpieczeństwa publiczneto lub ochronie 2drowia i życia
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszcz€nia Ęch wYrobów do
UźYtkowania (Dz. U, Nr 143, poż. 1002, z 2010 .,, Nr a5, poz, 553 i z 2018 r.,
po.. 984)

Dokumentacja:
1, Wnlosek o plzeprowadzen]e procesu dopu§zczenia Wyrobu nr 5163/2019 z dnia 25,03,2019 r,

2, sprawozdanie z badań nl 510/BA/13 z dnja o].o3_2av l., ff a6L/B^/1a z dnia 22,06,2018 l, (Wraz Z poplawką
ż dnia 28.08.2018 r.) oraz sprawożdanie ż badań nr 1670/84/19 z dnia 29.a7 2a19 r. Wykonanych W Zespoie
Laborator!óW Sy8n3lizacji Alarmu Poź.nr i Automatyki Pożarnlczej (BA) cNBoP PlB,

3, Protokól z badań nr 2127|2ala z dnia 2r,03.żol8 r, ] nr 1670/8A/19 ż dnla 19,08,2019 r, Wykonanych W Zespo e
taboratorjów Sy8n.liracjl Alarmu Poźanr i ALrtomatyki Pożar]rjczej (BA) cNBoP PlB,

ŚW]adectwo jest Waźne pod Warunkiem przestrzegania przez Wnioskodawcę Wymagań zawartYch W umowie
nr 3801/Dc/cNBoP-PlB/2019,

okres ważnoścj św adectwa:

DYRE(ToR cNBoP PlB

l n ,n

óor"'
5t. bryg dr]nż Pawel]an k

do 01.09.2024 r,

Ac 063

DC|D-21l21-oa-2Dla

JózefóW, dnia: 2 Wtreśn]a 2019l,



CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCH RONY PRZEC|WPOŻiĄROWEJ

im. Józefa Tuliszkawskiego

PAŃSTWOWY |NSTYTUT BADAWCZY
05-420 JóZefóW k/olwocka, U l, Nadlviśla ńska 213

śwlłorcrwo DopUszczEN lA
Nr 3801/2019

DAN E TtcHNlcZNE lDFNTYFlKUJĄcE WYąoB

oprawa oświetleniowa do oświetlenia aw.ryjneto tYpU DETECTA EMERGENcY
W odmiana€h:8W, 1oW, 15W

DETECIA EMERGENCY

x z Wlasnym zasia. eń
3 _zespolón3 tśi]ańa cąge;

A, zawiera urządzenia testującej
E,ż niewyńjeńia ną lampą/ampam;

znamioioWV -as pc.v ]Waryjne] 60 1eodż na czasu trwa. a,

Znamionowe napięc]e ża5i]ania 230 V 50 Hż

K asa ochlony przed porażeniem prąd€m elektrycznym ]

stopen zabezpiecżenia prued W.ikan em pytu, cia1

czas t.dowan a ak!mu atora nie paeklaczający 24 h

sygna zdcja ładowan a akumulatora

Przystóśówańa do p ktograńów

powierżchnia ńóniażówa
(ż8odńie z ńorńą PN_EN 60598_1)

poWieżchn]e normalńie pa ne

(ż8ódnież ńórńą PN EN 60598_1)
do nórma negó śtóśówanLa

5t, bry8

WARUNKlDoDATKOWE l UWAG :

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Min]Stra Spraw WeWnętlżnych iAdm]nistracji z dnia 20 czerwca 2007 l. W sprawie
Wykazu WyrobóW +Lrżących zapewnieniu bezpie€zeństwa pub lcznego lL]b ochronie zdrowia izycla oraz mren].,
a także zasad Wydawania dopusżczenia tYch WyrobóW do uż}tkowania {Dz, U, Nl 143, poz. 1002, z 2010 l., Nr 85,
poz.553 iż 2018 r,, poz,984) Wyrób powin]en być ożnakowany znakiem jednostki dopuszczającej idodatkowo
numerem niniejszego śWiadectwa,
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