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SWIADECTWO DOPUSZCZEN IA

Nr 3599lz01rg
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 lnstytut Badawczy na wniosek:

!nte!a8ht . z o.o.

stwierdza, że wyrób:

produkowany przez:

w zakładzie produkcyj

09-142

spełnia wymagania

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu

o zmianę zakresu dopuszczenia nr
2. Sprawozdanie z badań nr 362/8A120 z dnia /BA/L8 z

w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA)
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CENTRU M NAU KOWO-BADAWCZE
ocH RoNY PRzEclWPoŻłnoWEJ

i m. J Ózefa Tu l i szkow skiego

PAŃSTWoWY l N STYTUT BADAW czY
05420 Józefów Uotwocka, ul.Nadwiślańska 2'l3

SWIADECTWO DOPUSZCZEN IA
Nr 359912OL9

DANE TECHNlcZNE lDENTYF!KUJĄCE WYRÓB
oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego tYpu vELtA LED w odm|anach:
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05420 Józefów k/otwocka, ul.Nadwiślańska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZEN IA
Nr 359912Ot9

DANE TECHNlcZNE lDENTYF!KUJĄCE WYRÓB
oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu VELLA LED w odmianach:

oprawv zo sila n e centra I n ie :

ACotrt

DYREKTOR CNBOP-PIB

CNBOP-PIB

W*g
st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Strona 3/4

PCA
tolrfra Carnur

ArrErttGJt

"ł. '

strumień

ź^
nazwa opĘka

-4
- wvkonanie

Ś-
czas pmcy
awaryjnej

Ss--VELLA LED ECO
so

---:9..J 7' tP44
tP65

3L,vELLA LED Eco y'

-

,/ tEr rff;
ur*l INt
VELI { / \.*

tP44E

-

VELLA LED
E

tP65-l'HSCHA

urf Ć. I
VELLA LED

-ćĘ

-

\ 7 -fttr-tP65

ur'-* ll Nt:; /

DC|D-Z1t21.08.2018 Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 3599/2019 z dnia 1 3.1 1 .2020 r



PCA
Pott(f CrrTtut

AtitorrrrJr

'.4i
ttBtYil(AaJA

TrYB0B0Yr@

P-PIB Ac m:l

CENTRU M NAU KOWO.BADAW CZE
ocH RoNY PRzEclWPoŻłnoWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃsTwoWY l N STYTUT BADAW czY
05420 Józefow k/otwocka, ul. Nadwiślańska 213

śwlłoEcTwo DoPUszczEN lA
Nr 3599lz0tg

DANE TEcHNlcZNE lDENTYFlKUJĄCE WYRoB
oprawa oświet|eniowa do oświetlenia awaryjnego typu VEttA LED

Wykaz odmian przedmiotowego wyrobu zoworto no 2 i 3 stronie niniejszego dokumentu.

WARUNKI DODATKOWE I

Zgodnie z I L7 i *Ęcai sprawie wykazu
wyrobów służących za e oraz wydawania
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz' U. nr 143, poz' Ioo2; zm.: Dz' U' z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2oL8 r.,
poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczenia zostosowano następujqce wydanio norm:
- PN-EN 60598-2-22:2015-01.+AC1:20L5-1O+AC:2076-07+AC:2076-11+A1:2020-08,
- PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02+A1:201
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Z - zasilana centralnie X-zwłasnymzasilaniem
Tryb pracy 0 _ zasilana nieciągle;

-*ffi**
0 - zasilana nieciągle (dot. wykonań ,,A");
1- zasilana ciągle (dot' wykonoń ,,SA");

Urządzenia

.ffi

ś-uffi

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

(dot' wykonoń CT);

ŚF:*s*;9.t 1a*iera tryb spoczyn kowy
.:ffi_ /d o t' w v k o n a ń CT ) ;sfg,mFmt 

automatvcznego testowania
zgodne z IEC 61347-2-7 , oznaczane EL-T

ań AT, CT);

podświetlany
(opcjonalnie);

Znamionowy czas pracy awaryjnej

Ę'r€_ś:t€*Ęśsffiiffi
tr niedotycry re
ffi- (o"r"metrsystemówzasilania) :

*- 60 - 1 godzina czasu pracy awaryjnej;
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ęffidtfiilffiffiłp ra cy awa ryj n ei;
Znamionowe napiecie .65;1affijffiF
Klasa ochrony przed porażeniem prądem

5topień zabezpieczenia
ciał stałych i Wody lPtl4 lub lP65 (po

Zródło światła ffit. A fED
Czas ładowania akumulatora

.
sygnalizacja ładowania atuńulatffiHffi
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za ffizającY24h
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nr KTM 94497)
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Powierzchnia montażowa
(zgodnie z normą PN-EN 60598-1) te

Warunki stosowania
(zgodnie z normą PN-EN 60598-1}
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Materiał obudowy tworzywo sztuczne
Oprawy w wykonanioch AT, CT sgp'rzeznaczone do systemów automot}lcz-nego testowania zgodnie z normq PN-EN 62034:2012.
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