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KRAJOWY CERTYFIKAT
STAŁOŚCI WŁAŚCWOŚCI UŻYIKOWYCH

Nr 063-UWB,0287

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listoPada 2016 r,

w sprawie sposobu deklarowania właściwości uzytkowych wyrobow budowlanYch oraz sPosobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. u zZcil6 r. poz. 1966; zm.'. Dz. U. z2018 r, Poz, 1233

orazz2o1g r. poz. 1176 i poz.2164), niniejszy ceĘfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

lJrządzenie sterujące i sygnatizujące - do zastosowania w obiektach budowlanYch -
Centrala steiując a urządzeńiami przeciwpożarowymi w sYstemach kontroli

rozprzestrzeniania dymu iciepła typu EMB73O0 w odmianach EMB7300 5A 0101,

EMB73o0 5A 0102, innezgoo 10A-d101, EMB73oo 1oA o1o2, EMB7300 20A 0102

<o charakterystyce technicznej opisanej w pkt 1 krajowej ocen| technicznej,

o przeznaczeniu, zakreśie-i warunkach stosowanió opisanych w pkt 2 krajowej ocenY technicznej

oraz owłaściwościach użytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej ocenY technicznej>

objętego krajową oceną techniczną,

cNBoP_PlB-KoT-2o2oto193_1009 wydanie { z dnia 6 maja 2o20 r-

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowYm Producenta.

AUMULLER AUMAT|C GmbH
Gemeindewald 1{

86672 Thierhaupten, Republika Federalna Niemiec

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

AUMULLER AUMAT|C GmbH
Gemeindewald 11

86672 Thierhaupten, Republika Federalna Niemiec

Niniejszy ceńyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 1,

dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanYch

właściwości uzytkowych wyrobu związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, określonych

w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz, że"

Producent wdrożył system zakładowej kontrolij#,1*?!., ""'u 
zapewnienia utrzymania stałości tych

Niniejszy ceńyfikat wydany po razpierws_zy w dniu 07.10.2020 r., Pozostaje W mocY do dnia 05,05,2025 r,

pod warunkiem przestrzegania przez Pioducenta wymagań zawartYch W umowie nr 62/DC lBl2020

z dnia 07.1o.2o2o r. orar. dopoki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny

iweryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrob budowlany iwarunki jego wytwarzania nie

ulegną zmianie, oraz że nie zostónie Ón zawieszony lub cofnięt! pżez akredYtowaną jednostkę

ceńyfikującą wyroby.

Nr wydania ceńyfikatu: 0't Data wydania. 07.10.2020 r,

WażnoścniniejszegocertyfikatumoŻebycpotwierdzona
na stronie internetowej ***."ńbop pi tuO pod numerem telefonu: 22769 33 45,
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