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EC – ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI 
0786 – CPD – 20635 

 
Zgodnie z Dyrektywą 89/106/EEC Rady Wspólnot Europejskich z 21 grudnia 1988 r., w sprawie zbliżenia ustaw i aktów 

wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (Dyrektywa Wyrobów Budowlanych – CPD), 
z poprawkami wniesionymi Dyrektywą 93/68/EEC Rady Wspólnot Europejskich z 22 Lipca 1993 r., stwierdzono,  

że wyrób budowlany 
 

Izolator zwarć  
(parametry urządzenia w załączniku) 

 
wprowadzony do obrotu przez 

 
GE Security, Kelvinstraat 7, NL 6003 DH Weert 

 
wyprodukowany w zakładzie 

 
THUNDEROUS Sounders Electronic Co. Ltd. 

No. 21, Kai Fa, 3 Road, Pao An Industrial Dis. 
TW Ren Te’h Hsiang, Taiwan 

 
jest poddawany przez producenta zakładowej kontroli produkcji oraz badaniom próbek, pobranych w zakładzie, zgodnie z 

ustalonym harmonogramem. Wstępne badanie typu dla istotnych cech wyrobu, wstępna inspekcja zakładu produkującego oraz 
zakładowego systemu kontroli produkcji zostały przeprowadzone przez jednostkę VDS Schadenverhutung GmbH, która 

przeprowadza również stały nadzór, ocenę oraz zatwierdzanie zakładowego systemu kontroli produkcji. 
 

Niniejsze świadectwo potwierdza, że wszystkie zapisy dotyczące zgodności oraz wymagania funkcjonalne opisane w Załączniku 
ZA norm(y) 

 
EN 54 – 17: 2005 

 
zostały zastosowane i wyrób spełnia wszystkie zapisane wymagania. 

 
Niniejsze świadectwo zostało po raz pierwszy wydane 16/01/2009 i pozostaje w mocy tak długo, jak określają warunki podane 
w odnośnej, zharmonizowanej specyfikacji technicznej lub do momentu zmiany warunków produkcji lub ZKP w istotny sposób. 
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16.01.2009 
 

Parametry urządzenia 
 
Gniazdo czujek serii 2000 z wbudowanym izolatorem zwarć przeznaczone do wykorzystania w 
systemach detekcji i sygnalizacji pożaru 
 

Typ DB2016 
 
Należy uwzględnić instrukcję instalacji i obsługi producenta 


