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CENTRUM NAUKOWO-BADAW CZE
OCH RONY PRZEC|WPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY |NSTYTUT BADAW CZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213CNBoP_PIB

stwierdza, że wyrób:

produkowany przez:

a*fr,

Ac 063

SWIADECTWO DOPUSZCZEN lA

Nr 3460/20t8
Na Podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy ln§tytut Badawczy na wniosek:

RP-Technik GmbH
Hermann-Staudinger-Str. 10-16

D-63110 Rodgau, Niemcy

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu lL
wykaz odmian przedmiotowego wyrobu zoworto na stronie 2 nlnieJszego dokumentu.

RP-Technik GmbH
Hermann-Staudinger-Str. 10-15
D-63110 Rodgau, Niemcy

w zakładzie produkcyjnym: RP-Technik GmbH

spelnia wymagania:

Hermann-Staudin3er-Str. 10-16
D-63110 Rodgau, Niemry

pkt. L3.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 20o7 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zaPewnieniu bezPieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 20L8 r. poz.984,
z2022 r. poz.2282|

Dokumentacja:
].. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 4I93/2OL7 z dnia 12.07.2oL7 r. oraz wniosek

o zmianę dopuszczenia nr 595312o20 z dnia @,L2.2020 r. i nr 657512o22 z dnia 27 .O5.2O22 r.
2. SPrawozdanie z badań nr 2!260L2!_O04 z dnia 26.02.2O18 r. (wraz z dodatkową informacją techniczną z dnia

28.09.2018 r.) wYkonanYch w laboratorium T(jV Reheinland LGA Products GmbH oraz sprawozdanie z badań
nr l08l/BAl],8 z dnia 31.08.2018 r., nr L48OlBAlZt z dnia 70.I2.2O2t r. i nr 5O9/BA122 z dnia L6,t2.2022 r,
wykonanych w Zespole Laboratoriów SygnalizacjiAlarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) cNBoP-PlB.

Świadectwo jest waŻne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych
w umowie nr 3a60 /DCl CNBOP-PlB/2O18.

okres ważności świadectwa:

DYREKToR cNBoP-PlB

do 29.7!.2023 r.

st. bryg. dr inż. Paweł ]anik
Józefów, dnia: 20 stycznia2023 r.

strona V3

Zostępuje świadectwo dopuszczenia nr 346O/2O18 z dnia 08.06.2022 r.
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CENTRU M NAU KOWO-BADAW CZE
OC H RONY P RZEC |WPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAW CZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul, Nadwiślańska 21 3

c
cTlBoP.nB

C§BoP-PIB

śwlnoecTwo DopuszczEN lA
Nr 3a60l20l8

DANE TECHN lCZN E lDENTYFlKUJĄCE WYROB
oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu lL w odmianach:

Nozwa oraz typ Wrobu Stopień lP Czas pracy aworyinei Wykonanie
lLDF023sc lP40 3h Autotest

(,,sc")lLDS023sc lP40 3h

lLDR023Sc lP40 3h

LDF028sc lP40 8h
l LDS028sc l P40 8h
LER023Sc lPzo/40 3h

LEF023sc lP20l40 3h
LES023SC lP20/40 3h
LEF0285c lP20l40 8h

l LES028Sc lP20/40 8h
lLKD423sc lP40 3h

lLDR023WL I P40 3h centralne monitorowanie
(,,WL")lLDF023WL lP40 3h

lLDs023WL l P40 3h

lLDF028WL lP40 8h
lLDs028WL lP40 8h
ILER023WL lP20/40 3h
lLEF023WL lP20l40 3h

lLEs023WL lP2o/40 3h

lLEF028WL lP20/40 8h
lLES028WL lP2o/40 8h
lLDF029ML I P40 centraIna bateria

z modulem adresowym
("ML")

lLEF029ML lP20/40

lLDR029ML lP40

lLER029ML lPzo/40
lLDH029ML lP40

lLEH029ML lP20/40

lLDS029ML ffi h..
ILEs029ML

DYREKToR cNBoP_PlB

W*^'F
u. OrrJO, ini. 7*"ł.l.nit

Józefów, dnia: 20 stycznia 2023 r.
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Zastępuje Świadectwo dopuszczenia nr 346o/2078 z dnia 08.06.2022 r.
DC/D-27/24.tt.2022
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C ENTRU M NAU KOWO-BADAW CZE
OCH RONY PRZEC IWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY |NSTYTUT BADAW CZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZEN lA
Nr 3460l20L8

DANE TECHNlcZNE lDENryFlKUJĄCE WYRoB
Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu lI

wykaz odmian przedmiotowego wyrobu zawarto na stronie 2 niniejszego dokumentu.

zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2oo7 r. w sprawle wykazu
wYrobów słuŻących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1OO2; zm.: Dz. l). z 2010 r. nr 85, poz, 553, z 2018 r. poz.984,
z 2O22 r. Poz. 2282| wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego
świadectwa

W proc esi e dopuszcze n i a zostosowa n o n o stę pu j qce
- P N - E N 60598- 2- 2 2 : 20 1 5- 0 1 +AC1 : 2o1 5- 70+AC : 20 76-07 l

Typ lL

z - zasilana centralnie
(dot. wykonań ,,ML")

X-z własnym zasilaniem
(dot. wykonań ,,SC'i ,,WL")

Tryb pracy 1 - zasilana ciagle 0 - zasilana nieciasle
Urządzenia

E - z niewymienialną lampą

A - zawiera urządzenie testujące;
B - zawiera zdalny tryb spoczynkowy

(dot. wykonań,,WL")
E - z niewymienialną lampą;

F - urządzenie automatycznego
testowania zgodne z lEc 61347 -2-7,

ornaczane EL-T
Znamionowy cza5 pracy awaryjnej nie dotyczy

(parametr systemów zasilania)
180 - 3 godziny czasu pracy awaryjnej
480 - 8 godziny czasu pracy awaryjnej

Znamionowe napięcie zasilania 230V Ac 50+60 Hz; 2].6 V DC 230V Ac 50+60 Hz
Klasa ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym ll

Stopień zabezpieczenta przed wnikaniem
pyłu, ciał stałych i Wody

lP40 - dot. wersji nabudowywanych
lP2Ol40 - dot. wersji wbudowywanych

zródło światła moduł LED
czas ładowania akumulatora nie dotycry

(parametr systemóW zasilania)
nie przekracza.|ący 24 h

Sygnalizacja ładowania akumulatora nie dotyczy
(funkcja systemów zasilania) tak - dioda LED

Przystosowana do piktogramów nie
Sposób zamocowania nabudowywana - dot. wersji posiadających lP4O

wbudowywana - dot. wersji posiadających lPżO/40
powierzchnia montażowa
(zgodnie z normą PN-EN 60598-1)

powierzchnie normalnie palne

warunki stosowania
(zgodnie z normą PN-EN 60598-1) do normalnego stosowania

Materiał obudowy tWorzywo sztuczne
OPrawy z włosnym zosilaniem sq przeznaczone do systemów automatycznego testowanio zqodnie iiońs prg-EŃE2pa2012

WARUNKl DODATKOWE l UWAGl:

-PN-EN lEC 60598- 7 :202 7-07

DYREKToR cNBoP-PlB

§,*,(',
st. bryg. dr inż. ńeł.lanik

Józefów, dnia: 20 stycznia 2023 r.
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Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 346O/2078 z dnio 08,06.2O22 r.
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