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Zgodnie

z

rozpożądzeniem 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. z 2016 r. poz. 1966;
odnosi się do wyrobu budowlanego:

z

pożn. zm.) niniejszy

ceĘfikat

Przeciwpożaroury wyłącznik prądu - urządzenie uruchamiające
- do zastosowania w obiektach budowlanych
- Ręczny przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
łpu PPWP TYP A, PPWP TYP B
<o charakterystyce technicznej opisanej w pkt ,t krajowej oceny technicznej,

o pżeznaczeniu, zakresie i warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowej oceny technicznej
oraz o właściwościach
uzytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej>
objętego krajową oceną techniczną:

CNBOP-P|B-KOT-202010215-1014

wydanie 2 z dnia 10.12.2020

r.

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

Społdzielnia l nwal idów Etektromet
ul. Staszica 27
58-200 Dzieźoniów
i produkowanego w zakładzie produkcyjnym,

Społdzieln ia l nwal idow Elektromet
ul. Staszica 27

58-200 Dzieżoniów
Niniejszy ceńyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 1,
dotYczące oceny i weryfikacji stałościwłaściwości
użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych
właŚciwoŚci uźytkowych wyrobu związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, określonych
w niniejszym ceńyfikacie są stosowane oraz, że,.
Producent wdroŻył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania stałościĘch

właściwości.

Niniejszy ceńyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 24.02.2021 r., pozostaje w mocy do dnia 13.09.2025

r,

Pod warunkiem pzestrzegania przez Producenta wymagań zawaĄch w umowie nr 30/DC lBl2o21
z dnia 24.02.2021 r. oraz dopoki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny
iweryfikacji stałościwłaściwości
użytkowych, sam wyrób budowlany iwarunki jego wytwazania nie
ulegną zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty pżez akredytowaną jednostkę
certyfikującą wyroby.

Nr wydania ceńyfikatu: 01

Data wydania: 24.02.2021

r.

Waznośc niniejsząo certyfikatu moze byc potwierdzona
na stronie internetowejwwtv.cnbop.pl lub pod numerem telefonu: 22769 33 45
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