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EC- CERTYFIKAT ZGODNOŚCI (Tłumaczenie) 

0832 - CPD - 1651 
Zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych,  

wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (dyrektywa w sprawie wyrobów 

budowlanych - CPD), zmienioną dyrektywą 93/68/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dnia 22 lipca 1993 r., stwierdza się 

że wyrób budowlany 

Roshni LP (ROLP/SV) Konwencjonalny Typ A/B sygnalizator akustyczny 
do stosowania w systemach wykrywania pożarów i systemach alarmowych 

(Warunki stosowania wyrobu można znaleźć w dołączonym załączniku)  

wprowadzony na rynek przez firmę 

  Cooper Fulleon Limited 

Llantarnam Park, Cwmbran, South Wales, NP44 3AW 

i produkowany w fabryce 

Cooper Fulleon Limited 

Llantarnam Park, Cwmbran, South Wales, NP44 3AW 

jest poddany przez producenta zakładowej kontroli produkcji oraz dalszym badaniom próbek pobranych w fabryce zgodnie z ustalonym 

planem badań. Wstępne badania typu dla istotnych cech wyrobu i wstępna kontrola zostały przeprowadzone a ciągły nadzór fabryk i i 

zakładowej kontroli produkcji jest prowadzony pod kontrolą zatwierdzonej jednostki 

BRE Global Limited. 

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące atestacji zgodności (Poziom 1) oraz parametrów opisane w 
Załączniku 

ZA normy(norm) 

EN 54 - 3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006 - Sygnalizatory 

zostały spełnione oraz że wyrób spełnia wszystkie ustalone wymagania. 

Niniejsze świadectwo zostało wydane po raz pierwszy 30/08/ 2011 r. i pozostaje ważne tak długo, jak długo wyrób jest produkowany i 

warunki określone w powołanej sharmonizowanej specyfikacji technicznej lub warunki produkcji w fabryce lub warunki zakładowej kontroli 

produkcji nie ulegną znacznym zmianom a wymagane roczne oceny zakładowej kontroli produkcji zostaną zachowane. 
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Niniejsze świadectwo pozostaje własnością firmy BRE Global Limited i zostało wydane z zastrzeżeniem warunków oraz jest zachowywane i 

utrzymywane jako obowiązujące poprzez regularne audyty Zakładowej Kontroli Produkcji. 

W celu sprawdzenia autentyczności niniejszego świadectwa można odwiedzić naszą stronę internetową lub skontaktować się z nami .  
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Załącznik do Certyfikatu Zgodności EC 0832 - CPD - 1651 

Szczegółowe informacje i warunki stosowania konwencjonalnego, wielofunkcyjnego czujnika fotoelektrycznego/ciepła MPT951 (Menvier) 

oraz czujki ciepła Klasy A2S wprowadzonych na rynek przez firmę Cooper Safety Wheatley Hall Road, Doncaster, South Yorkshire, DN2 

4NB, UK są następujące: 

Stosować zgodnie z instrukcją instalacji od dostawców oraz łącznie z następującymi podstawami, wyposażeniem pomocniczym, tonami 

sond oraz ustawieniami czułości (gdy dotyczy): 

Podstawy: 

Podstawa montażowa głęboka 

Podstawa montażowa typu „U” 

Podstawa montażowa płytka 

 
Tony sygnalizatora: 

3-Sweep 800Hz – 970Hz w 1s 

7- Slow woop 500Hz – 1200Hz w 3,5s – 0.5s cisza 

8- Sweep 1200Hz – 500Hz w 1s 

14 – Continuos 970Hz stały 

29 – Alternating 990Hz 250ms / 650Hz 250ms 

30- Alternating 510Hz 250ms / 610Hz 250ms 

 
Warianty: 
R- kolor czerwony 
W – kolor biały 
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