
 

 

 

1.  Niepowtarzalny kod  identyf ikacyjny:  DOP-6001  

OPTYCZNA LINIOWA CZUJKA DYMU  

2.  Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umoŜliwiający identyfikację wyrobu budowlanego: 

        KOD 343-1 XY ZZZZZZ  (rok, kwartał, numer kolejny) 

3.Przewidziane przez producenta  zamierzone zastoso wanie:    

 

Bezpieczeństwo poŜarowe – czujka l iniowa dymu działająca z 
wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego do systemów 
sygnalizacji poŜarowej stosowanych w budynkach. 

 
4.  Nazwa oraz adres kontakto wy producenta:     

                                                          

     Polon-Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  

     85-861 Bydgoszcz ul.  Glinki 155 
 
5.  System oceny i  weryf ikacj i  s tałośc i  właściwośc i  uŜytkowych: System 1 
 
6 .   CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY    

     PRZECIWPOśAROWEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY          

     nr 1438 przepro wadziło  cer tyf ikację  wyrobu w sys temie oceny 1 i  wydało        

     Certyfikat zgodności EC nr 1438/CPD/0219. 
 
7.  Deklaro wane właściwośc i  uŜytkowe: 

 

Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu 
Właśc iwośc i  

uŜytkowe 

Zhar monizow ana 
specyf ikacja 
techniczna 

EN 54-12:2002 
rozdzia ł  

1 Nominalne warunki  uruchomienia /czułość  
  Regulacja czułości  w miejscu zainstalowania  Spełnia 4 .5  

  Granica ko mpensacji  Spełnia 4 .8  

  Sygnal izowanie uszkodzeń Spełnia 4 .10 

  Odtwarzalność Spełnia 5 .2  

  ZaleŜność kierunkowa Spełnia 5 .4  

  Powolne zmiany t łumienia światła  Spełnia 5 .7  

  ZaleŜność od długośc i  drogi  optycznej  Spełnia   5 .8  

  Czułość  poŜarowa Spełnia 5 .9  

  Zakłócenia świet lne Spełnia   5 .10 
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Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu 
Właśc iwośc i  

uŜytkowe 

Zhar monizow ana 
specyf ikacja 
techniczna 
EN 54-12 
rozdzia ł  

2 Opóźnienie reakcj i  (czas zadziałania)  

  Powtarzalność  Spełnia 5 .3  

  Gwałtowne zmiany t łumienia  świat ła  Spełnia 5 .6  

3  Niezawodność eksploatacj i  

  Podłączenie urządzeń po mocniczych Spełnia 4 .3  

  Nastawy fabryczne Spełnia 4 .4  

  Ochrona przed wnikaniem cia ł  obcych Spełnia 4 .6  

  Monitorowanie czujek odłączalnych i    
  okablowania 

Spełnia 4 .7  

  Wy magania dodatkowe dotyczące czujek   
  regulowanych programowo 

Spełnia 4 .9  

  Kompatybi lność  elektromagnetyczna Spełnia 5 .16 

  Odporność na uderzenie  Spełnia 5 .18 

4  Tolerancja napięcia  zasi lania 

  Odporność na zmiany  para metrów zasi lania  Spełnia 5 .5  

5  Wydajność ( skuteczność)  w warunkach poŜarowych 

  Wskaźnik zadziałania  Spełnia 4 .2  

6  
Trwałość  niezawodnośc i  dzia łania i  opóźnienie  reakcji ,                            

odporność  na  działanie  ciepła 

  Odporność na suche gorąco  Spełnia 5 .11 

  Odporność na z imno Spełnia 5 .12 

7  Trwałość  niezawodnośc i  dzia łania:  odporność na wibracje 

  Wytrzy małość na wibracje sinusoidalne Spełnia   5 .15 

8  Trwałość  niezawodnośc i  dzia łania:  odporność na wilgoć 

   Odporność na wi lgotne gorąco stałe  Spełnia   5 .13 

   Wytrzy małość na wi lgotne gorąco stałe  Spełnia   5 .14 

9  Trwałość  niezawodnośc i  dzia łania:  odporność na korozję 

  Wytrzy małość na korozję spowodowaną  
  dz iałaniem dwutlenku  siarki  (SO 2 )  

Spełnia   5 .17 

 
 
8. Właściwości uŜytkowe wyrobu określonego w pkt.  1 i 2 są zgodne z 

właściwościami uŜytkowymi deklarowanymi w pkt. 7. 

Niniejsza deklaracja wydana została na wyłączną odpowiedzialność 

producenta określonego w pkt. 4. 

 

 

                                                                               Prezes Zarządu Komplementar iusza 

Bydgoszcz 01.07.2013r .           

                                                                                                            Jerzy Karczewski 


