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stwierdza, że wyrób

produkowany przez:

w zakładzie produkcyjnym: lntelight sp. z o.o.

spełnia wymagania

CENTRU M NAU KOWO.BADAW CZE
ocH RoNY PRzEclWPoŻłnoWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWoWY l NSTYTUT BADAW czY
05-420 JÓzefów Uotwocka, ul.Nadwiślańska 213

Wykaz stronie niniejszego dokumentu

śwlnoEcTwo DoPUszczEN lA
Nr 370112Ot9

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:

20 cze

EXTERNAT

Wewnętrznych

zdrowia
służących
i życia

ia dopuszczenia tych wyrobów
2010 r. nr 85, poz. 553

z dnió 13l1r|.2ol8 r'. żi 1_i- 
',

oraz m

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu

o zmianę zakresu dopuszczenia nr 5660/2020 z dnia
2. Sprawozdanie z badań nr 740.0t/t9/NZLlNBW/o z dnia t7 'o5.2o19 r., nr L4o.o2/L7/NZL/NBW/o

z dnia 17.05.2019 r. i m Badawczym
2L.08.Ż02o r.i Wzorcującym ln an

i nr 1353/BA/t8 z ia 15 HS u Pożaru
i Automatyki Pożarn

świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych
w umowie nr 370L/ DC/ CNBOp-pt B/2019.

okres ważności świadectwa do 04.06.2024 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

oraz wniosek
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st. bryg. dr inż. Paweł Janik
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CENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
ocH RoNY PRzEclWPoŻARoWEJ

im. JÓzefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWoWY lNswTUT BADAW czY
05420 Józefów Uotwocka, ul.Nadwiślańska 213

śwlnoEcTwo DoPUszczEN lA
Nr 3701120L9

DANE TECHNlcZNE lDENTYFlKUJĄCE WYRÓB

oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu STARIET EXTERNAI w odmianach:

z własnvm zasilaniem. z zasilaczem tnnsformatorcwvm

P.PIB AC060

DYREKTOR CNBOP-PIB

U*';ry
st. bryg. dr inż' Pdweł Janik

Ch{BOP.PIB
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CENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
ocH RoNY PRzEclWPoŻARoWEJ

im. Józefa Tu liszkowskiego

PAŃsTwoWY l NSTYTUT BADAW c?t
05420 Józetów k/otwocka, ul. Nadwiślańska 213

śwlłoEcTwo DoPUszczEN lA
Nr 3701120L9

DANE TECHNlcZNE IDENTYF|KUJĄCE WYRÓB
oprawa oświetleniowa do ośwletlenia awaryjnego typu STARLET EXTERNAL

Wykaz odmion przedmiotowego wyrobu zawarto no 2 stronie niniejszego dokumentu.
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STARLET EXTERNALTvp

X-zwłasnymzasilaniem
Tryb pracy ffi L 0 - zasilana nieciągle (dot. wkonań ,,A");

1 - zasilana ciąele (dot. wvkonań ..SA"):
Urządzenia

^a rro}ffi"*l:ji';ił',a'
C - zawiera tryb spoczynkowy

. zgodne zlEC6L347-2-7, oznaczane EL-T

\ i(iot. wkonan AT, CTt:

CT);

ną lampą;
testowania

Znamionowy czas pracy \7 (pa
czasu pracv awarylnet;

awaryjnei;
awaryjnej;

Znamionowe napiecie zasilania 230V AC 50 Hz;
Klasa ochrony przed pol
elektrycznvm
Sto p ie ń za bez p i ecze n i a p rzedTlnffi fffi
ciał stałych i Wody \, ^/ 7
Źródło światła
Czas ładowania akumulatora

-

24hEIn,rr^1ąr,
Sygnalizacja ładowania akumulatora

T

-k-diodaLED

Przystosowana do piktogramów \ \-. 

--/

7
Sposób zamocowania

Powierzchnia montażowa
(zgodnie z normą PN-EN 60598_1)
Warunki stosowania
(zgodnie z normą PN-EN 60598-1) %eBostosowaĘ$f
Materiał obudowy tworzywo sztuczne
ODrowv w wvkonanioch A T, CT sq pneznoczone do svstemów testowania zgodnie z normq PN-EN 62034:2072.

D
b

WARUNKI DODATKOWE I

Zgodnie z $ 17
wyrobów służących za

t:

nta sprawie wykazu
wydawania
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oraz
dopuszczenia tych wyrobów nta nr L43, poz. zm.: Dz, U poz. oraz z 2018 r.,
poz' 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.
W procesie dopuszczenia zostosowano nostępujqce wydonia norm:
- PN-EN 50598-2-22:2015-01+ACl:2015-IO+AC:2016-07+AC:2076-77+A1:2020-08,
- PN-EN 60598-1:2015-04+AC:20i.6-02+A1:2018-04.

DYREKTOR CNBOP-PIB
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st. bryg. dr inż. PawełJanik
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