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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA/ NOTIFIED BODY 1438

centrum Naukowo-Badawcze ochrony Przeciwpożarowej
i m' J ó Ż efa Tu I i sz kow sk iego

Państwowy lnstytut Badawczy
ul' Nadwiślańska 213' o5-420 Józefów

Polska / Poland
P-PIB

Żgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europe]skiego
lRady (UE) 30512011 z dnia 9 marca 2011 r.

(Rozporządzenie cPR)' niniejszy cert}.fikat odnosi się do
wyrobu budowianego:

Zasilacz do systemów sygnalizacji pożarowei,
kontroli rozpzestzeniania dymu i ciepła

oraz urządzeń pneciwpoźarowych i automatyki
pożarowej Ępu KBZB-38

<opis wyrobu' zamieŻone zastosowanie, ldaściwości
użytkowe patrz kolejne strony ceMkatu>

Wprowadzanego do obrotu pod nazwą hand]oWą lUb znakiem
firmowym producenta;

i wyt',ratzanego w zakladzle produkcylnym:

Niniejszy cerllikat potwierdza, że Wszystkie postanowienia
dolyczące oceny ] wer}łikacj] stałości właściwości użytkowych
określone W załącznikach ZA norm]

Niniejszy cert}.fikat Zoslał Wydany po raz pieMszy W dniu
15'12.2015 i pozoslaje ważny, Zgodnie z Urnową nr

56/DclcPR/20't5, do dnia 14'12.2025 dopÓki nie zm]enią się
normy zharmon]Zowane' sam Wyrób budowlany, metody
oiwsWU Warunki jego Wytwazania nie Ulegną islolnej
Zmian]e oraz pod Warunkiern, że nie zostanie zawieszony'
cofnięty ]ub n e nastąpi zakończenie ceńfikacj] pzez
notyf ikowaną jednostkę ceńi.f ikUjącą Wyrób'

NrWydaniaceń}ł]katu: 1

ceńificale issue no:

Data wydaniai 15.12.2015
ssue datel

CERTYF|KAT sTAŁoŚcl WŁAŚcWoŚcl UżYTKoWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0439

KABE Sp. z o. o.
ul. Waryńskiego 63

43-190 Mikołóu Poland
and produced ln the manufact!dng piant;

KABE Sp. z o. o.
ul. Waryńskiego 63

43-'l90 Mikołów' Poland

ln compliance with Regulation 3A5l2011lEU of the European
Parliarnenl and of the Council of g March 2011 (lhe Conslruction
Products Regulation or CPR), this cetrficate applies to the
construction product;

Power supply equipment for fire detection and fire
alarm systems and smoke and heat control systems

type KBZB.38
<PIoduct d€scription, intended use, perforrnances see the

fol|owing pages ofthe ceńificale>

placed on the market underthe name or trade mark of

This Ceńificate atlests that all provisions concerning the assessmenl
and Ver]fication of conslancy of peńormance descr]bed in
Annexes ZA of the standards

This ceńificale Was first issued on 15.12'2015 and W]ll remain Va]id in

accordance with the agreement no 56/DC/CPR/2015, until
14.12.2025 as long as neither the harmonised standard, the
conslruclion product, the AVCP methods nor the manufacturing
condiUons in the plant are modified significanlly, unless suspended,
Withdrawn or term nated by ihe notified product Ceńifcat]on body

EN 54 4:1997+AC:1999+ A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems - Pań 4: Power supply equipment
EN 12101.10:2005+AC:2007 Smoke and heat control systems. part l0: power supplies

W ramach syslemu 1 w odniesieniu do Wlaśc]wości under system 1 in relation to lhe peńormance se1out in lhis ceńjficale
uŹytkowych określonych W nin ejszym Ceńyfikacie są are applied and tha1:

stosowane olaz że:

zapewniono warunki utzymania stałości właściwości użytkowych.
the peńormance of the construction product is assessed to remain constant.

DCICPR l3to2 11 2015 strona 1 Ż 5



P.PIB

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA/ NOTIFIED BODY 1438

centrum Naukowo-Badawcze ochrony Przeciwpożarowej
im' Józefa Tuliszkowskiego

Państwowy lnstytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213. 05_420 Józefów

Polska / Poland

oERTYF|KAT sTAŁoŚcl WŁAŚcWoŚcl UzYTKoWYcH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438.CPR.0439

't5.12.2015

Nr wydania 'l

certyflkatul
ceńificate iSsUe no:

Data wydanial
lssue datel

i'lazwa wyrobu budowlanego:
Name of constructiot ptoduct:

Zasibczdo systemóW syg nalizacji pożlov,/ej, kontro ] rozprzestQ eniania dymu i ciepŁa oŻzurądzen
pŻeciwpożarowych i automatyki pozarowej typu KBZB-3B
Power sxÓo|v eoujonenl for frre delectian and fire alarn svstens and Śrrf,kc and heat Cnnlrc] svŚtemŚ 1v0e KBZB 38

Deklalowane zamierzone zasloso!łanie:
Declared oeńormence:

BeŻpiecŻeństwo pożarowe

Fire safety
Europejska norma zharmonizowana:
E u roreeń ha nÓn ised st' nda rd :

EN 54 4i1997+Ac|1999+A1i2002+A2:2006 F re detection and lire alam systems Pań 4: Power s! pply equipment
EN12101 10:2005*Ac 2007 srr]oke and heat conko sYŚtems Pań 10: Power suoolres

Opis wyrobu / Product description
Iyp / Type rBZB.38 I L B. B )8 hB'B .8 .B/B ,8

'A-lA7A- |/)Ald'A z54' Ąl2Ah 25A'lA]8Ah
KBZB-38

2,5A*2,5426Ah
Moduly dodallowe svstemu ] ,4 ddlional nadtle \ mod łlr7h ci.7.Ś l.n. R7

Za|€s lemoelatur olacv/ ooe ratina tenDeralure 10'C + 55'C
Stooień o.hrÓnv.'budowv Pl lP ÓntectiÓn tP 30

Wymiary (d|ugośćx szelokość X wysokość)
l)inensirnŚ ll enolh x Width x HeiottJ

4-l,2a4\ J' l ł"r'163'13' a:,.J06,2 )

Zasilanie głóWne: napięcie zas lania /

Main s n.!v: sun.lv vrltaoe
230VAC 15*10%

l4aksymalny pobó.prąduzsec /

May in |n Ć! nenl ńn Ś|n ÓtjÓn
05A

Zasilanie awary]ne lyp akumulaIorÓw /

PÓwer sutDlv: Balterv tvDe
2 x 12VVRLA'AGM

l'/aksyma na pojemnoŚć akumu]aIorÓW r

Maxmun batletu .aDacitu

Nap ęcie ladowan a akum ulaiorów w irybie pracy buforowej
Battetu char@ vol a@ in fbatino node

28VDC

Kompensacja t€mpelaturcwŹ napęcia wtrybie pracy buforowej
Tcnneralttre .Ón.enŚatiÓn in flńtino nÓde lak

Maksymany pfąd ładowafiia akumu alorów
Maxinun curenta! ha erv .haftino

25A

obwody W}]śc owe] Żakres napęćwyjścowych Żas]a.Ża
althń.n.l1/ś: nnoe af olind vo aoe

21-18VDC

obwody wy]śc owe _ lość wyjść /
a!fuln.ir.|ils: n nher Óf Óul'1tŚ

2

8 W modu e M / 8 i/r rnod'l-" RŻ
Maksymalna wewnętrŻ na rezyśancja ba|e i i prŻylącŻonych do niej elemenlów obwodu
Maxina] interna! reŚiŚlanĆe Óf the batefu and elenents cannecled ta the batteN cncui

03()

Wy]śc]a przekłnrkowe bezpote|cjałowe, [szt.] (obciąża noŚć stykóW IA1 / M)
Dfu.Ónta.t ÓltnńŚ In Śl l.Ónta.t wÓr'Klaad IA1/ N|l

Ą

Zalecafe typy kabl I Recannentled fupes of cables:
Żasilanie sieciowe / Ma;ns supp/y
L nie wej /wyj / lnput / Output lines
L nie sygn alowe i s/gnal /łes
l nipśVnn'.Wpnn.]2tknwF //dt]ilinnal ŚionA] ]ińcŚ

YDY 3x1.5 mm,
4 bezpotencja]owe N0 oraz NŻ

TKSY 0,7 mm?

złącze komUnikacyine Rs_485

(].Ś2 f rnk. Ón.ln2 / Frn.'iÓnrlĆ/eŚŚ
K]aŚ2 ślodMiskowa / Frv'onnełlal./ass
Dopuszczone do stosowania w zasilaniu: komponenlów syslemóW kontrol rozp.lestŻenian]a dymu ic]epla z UwŻględn]eniem zas]lania Wentylatorów oddyma]ących
i komp€nsacy]nych z W}korzyslan em pŻ ebłornic częśoll woŚc]

Apryved for use in supply of: systen .anpanents n spread a! snake cantal anrl heat including lhe suwly d exhaust and canpensating ventilatus W using frequency
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA/ NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze och rony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego

Państwowy lnstytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213. 05_420 Józefów

Polska / Poland

CERTYF|KAT sTAŁoscl WŁAsclwoscl UZYTKoWYoH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0439

Nazwa tryrobu budowianego:
Nańe of constructon product:

zasi]acz do systemów sygn alizacji poża@\\ej kontrcli rozpŻestŻenia|ia dyn]u i cjepła omz !rŻądzeń
przec]Wpożarowych i automatyki pożarowej typu KBZB-3B
Pa*Er suDDlv eouiDnent lar frre detection and frre alarn svstens and snoke and heat cantrol svstems fuDe KBZB-3g

Deklarowane zamienone Żastosowaniei
Declercd Del'fohńnce:

Bezpieczeństwo poŹ?rowe
Fie safetv

Europejska norma zharrnoniŻowrna:
Eu roDeen hemon ked standerd :

EN 54 4:1997+Ac 1999+A1:2002+42 2006 Fire detection and file alarm systems Pań 4 | Power supply equ pment
EN 12101'10]2005*Ac:2007 smoke and heat conholsvstems 'Pań 'l0: Power sUoolies

Opis wyrobu / Product description
ry] / rv?e KBZB 38

2,5A+2 5A
KBŻB'38

5A*1A l2 Ah
KBZB.38

5A"1A 18 Ah

KBZB 38
5A*2 5A

KBZB.38
5A+2 5A
40ah

KEZB 38
5A*2 54

Moduly dodatlowe svstemu / 4 ddttanalnodulel modLrł ro7bcia7as]lan]. R7
Zakes l_omo_łalur olarv/ oocratna tenDeralve .C

sloo]eń ochlonv obL]doWY lP/ iP /oieci;o,
Wym]ary (dłUgośĆ X sŻerckoŚĆ x wysokośĆ)
Dinensnns lLenolh x Widlh x Heioht)

493\352x243 Ą31x294x133 437x363x103 493x352x203 503x587x203

Zas]lanie główne: napięce zasian]a /

Main s|rÓlv ŚunÓlv vrltaoe
230VAC 15 +'10 %

l''łaksymalny pobór prądu z sie.i/

^l?rin 
n .! ]łPnł ..n.l lnnti.n 05A

Zasian e aw.ryjne:typ akumulatorów /

Pawer Sunalv: Batterv tvDe
2rl2VVRLAAclvl

N4aksymalna pojemnoŚĆ akurnu atońw /

Maxtn un hattu v c aDa.itv
65 Ah

Napięcle ladowana akL]mulalorÓW W lryb]e pfacy buiorcwej
Bd1tefu Lhaloc vÓltaoc in floatino nodc

28V DC

Korn pen s acja iem peratu rowa napięc a w trybie pracy bufofowe]

TenDerature conDensation in floatino node
lak

l''łaksymalny prąd ladoWania akunrUlatorów
Maxinun cDnent af hateN charoint)

25A 2.5 A

obwody wyjśc owe zakres napięć wylściowych zasiacza
adÓd.iculs: ranoc Óf oulnd vallaoe

21= 28\t DC

obwodywyjściowe iość wyjść /
otto]t ĆnclńŚ:n nhcr Óf altnlts

2
I w .r'adtle RZ I I in tnadule RZ

lr,4aksymalna W€Wnętrzna lezysIancja baterii i przylącŻonych d0 nlel

Maxnal intanal resistance af the ba ery and elenents cannecled lothe
0,3 ()

WyjŚc a prŻekaŻnikowe beŻpotenc]alowe' [sŻl'] (obc ążalnoŚĆ styków lĄ / |V)
Dfu ĆÓńte.l dł nŚ lr.Śl lĆÓrled w kload tAl / Ml
Za ecane łypy kabIi l Reconnended Wes af cab]es:
Zas]lanie s]eĆ owe / Ma''s s!pp'
Lnie wej. / wyj / lnput / 1ulput lines
L nie sygnalowe / Signa/lhes
Llnie svonałowe dodatkowe i A ddilional siual lines

YDY 3x1.5 mnrz

4 beŻpolencjalowe No oraŻ NZ
TKSY 0 7 mm'ż

zł{ze ko'nun kayjne Rs 485

KlaŚa f lnkc]ona ia / arn./io'al./Źss
Klasa Środow skowa / Environnenlal c/ass

DoptlsŻczone do stosowania W zasilaniu| komponentów syslemów konlro i rozp rŻeslŻ en an ia dymu ! ciepła z uwzgędn€niem Żasiana wenly]atofÓW oddymiających
] kompensa.y]nych z wykorzystaniem przehlorn c częstol iwości'
Approved for use in supply of: systen cornponenls in svead d snoke cantrol and heat including the supply af exhaust and conpensaling venlilatc,rs by using frequency

ffiNr Wydania ceńyfikatu: 1

Certif cate ssue no:

Data wydaniai 15.12.2015
lssue date;

DCTCPR-13I42 11 .2015

bryg. dl
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OP-PTB

Nr Wydania ceńyfika1u:

Certificate issue no:

Data wydania;
lssue date:

DC/CPR-13/02 11 2015

Wykaz wlaściwości użytkowych
Table of peńormance

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Gentrum Naukowo-Badawcze och rony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego

Państwowy lnstytut Badawczy
Ul. Nadwiślańska 213' 05-420 Józefów

Polska / Poland

CERTYF|KAT sTAŁoŚcl WŁAŚclwoŚcl UŻYTKoWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0439

'l

15.12.20',t5

NaŻwa wyrobu budowlanego:
Nane ol construction Noduct:

Zasilaczdo systemóW syg nalizacii pożrowej' kontro]jrozprzeŚtrze|iania dym! iciepła oraz urządzen
pzeciwpożarowych i automatyki pożarowej typu KBZB 38
Power suDDlv eoui,ment for frre delectian and fire alam svstems and si]oke ad heal conlrol syslerns lvoe KEZB 38

Deklalowlne zamierŻone zastosowanie:
Declarcd oeńoanance:

BeŻpieczeńs1wo pożarowe

Eurgpejska norma zharmonizowana:
Eurcpean haftnonised standard:

EN 54 4:1997+Ac:1999+A1:2002*A2:2006 Fire delection and f re alam systems - Pań 4: Power supp]y equipment

Lp. zasadnicze charakterystyki vryrobu
Essential charucteristics of the product

EN 54 4:1997+
AC:1999+41:2002+

A2:2006
Właściwości
użytkowe1)2)

Peńormance1l2)Rozdział
Clause

skuteczność zasilacza l Peńormance of Dower sunDlv
WYmaqania oqólne / General reouilemenls Soeln a / Pass

2 F!nlcionalnosc / Functlons 5 spełn a / Pass

3 \,1are_af, .onsruhcia wy.onar,e / l\,4ateials desiqn d_o .1onufa.turF 6 Soelnia / Pass

Niezawodność eksoloalacuina l ooentional reliabilitv
4 WvmaqaniaooóLne/ GeneIal requirements 4 Spełn a / Pass

5 Funhcionalnosc/ Funclons 5 spełn a / Pass

6 lr,4atedalY, konstrukcia i WYkonanie / lvaleńa]s desiqn and rlanlfacture 6 SpelnB / Pass

7 Dohumenlacia / Documentallon 7 spełria / Pass

I Znakowanie / l\,4arlinq 8 spełn a / Pass

TNrałość niezauiodności działania: odoorność na działanie temDeraluN l Durabilitv oł oDerational reliabilitv. tenoerafuIe lesista'ce
9 Zimno (odpomość) / cold (operational) 9.5 spęłnia / Pass

Tfvrałość niezav{odności działania: odporność na wibracie / DurabiW of operational reliability, vibration rcsistance
UdeŻenie (odpomość)/ lmpact(operatonal) 9.7 Spełnia / Pass
Wibracie sinUsoidalne (odpon]ość)/Vibration,sinusoidal (operational) 98 Soelnia / Pass

Wibracie s]nusoidalne (WYtrŻYmalość]/ Vibmtion' sin usoida l (end Urance) 9.15 SDelnia / Pass

Tnvałość niezawodności działania: stabilność elekwczna l Dunbilitv of operational rcliabilitv, electrical stabiliw

13
Kompatyb lność elektromagnetyczna (odpomość)

E]ectrcmaonetic comDallbilitY 1E[/c), imrnun]tY lests (opeńtiona )

99 Spelnia / Pass

Trwałość niezawodności działania: odoomość na wilooć / DuIabilily of ooerational reliability, humiditv resistance
W qone qorąro stale loooomosc] ' Danp hedl' slpady .lale (opeQlional) 9.6 soełnia / Pass

15 W oolneooram stałe łWvtrŻvmałośc)/ DamD heal. steady state (endUrance] 914 Soelnia / Pass
1) 

, NPD' (] Właściwości UŹylkowe n]eusta one, a'g Na Pelarnance Delernineą aŻnacŻa że Wlaściwości rrŹylkowe n e zostały Ust. one pżez cN 8oP-P|B

'NPD" (ie Na Pelaftnance Deternined) neans IhaI peiaffiances wee nat deternined by CNBAP"PIB
2lZupi" 

'N " 
dotyc.y' o.na'a, ŹeŻasadnicza charakIeryslyka n e .na Żaslosowania dla danego wyrobu'

"Not aDolicable' neans thal the essenlial characteistic does not aDplv to the aro1juc| in ąuestion
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA/ NOTIFIED BODY 1438

centrum Naukowo-Badawcze ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego

Państwowy l nstytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 21 3, 05-420 Józełów

Polska / Poland

cERTYF|KAT sTAŁoŚcl WŁAŚcWoŚcl UzYTKoWYcH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0439

<D
\)Vaz

CNBOP4IB

OP-PIB

Nr wydania cefryfikalui
ceńif]cate ss!e no

Data wydania
ssue date:

DCTCPR-1310211 2A15

Wykaz Właściwości użytkowych
Table of peńormance
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15.1,2.2015

Naztla wyrobu budowlaneqo:
Nańe ot construction product:

Zasibczdo systemÓW sygnaiizacjipoŻrowej, konlro rozpftestrzeniania dym! iciepla oraz u]ządŻen
pżeciwpożarowych i aulomatyk] pożarowej lypu KBZB 38
Power supp]v equjpnen! for fire deleclian and fire alam syslerns and srmke and ńeal conlra] svstens lvDe KBZB-3B

Deklarowane zamierŻone zastosowanie:
Declarcd oeńornance:

Bezpieczeńshvo poŹarowe

Fie safety
Europejska noma zharmonizowana:
EuroDeen hamon ised stende td :

EN12101 10:2005*Ac 2007 smoke and heal contro systems Pań 10]Powersupp]es

Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu
Essential characteristics oI the product

EN 12'101ł0:
2005 +AC:2007 Właściwości

uźytkowe 1) 2)

Peiormancell2)Rozdział
Clause

Niezawodność eksploatacuina l opentional reliabilitv
FLrnlcie / FunĆtions 6 spełn a /Pass

2 \'4a'ena\' \o's'rulc|a wv\ona'ie ' Matełdls d"śkn ańd Ąanufdclu!f' 1 Speln a / Pass

Parametrv eksploatacvine Wv/a'unkach pożaru / operating parameters in firc conditions)
4 Postanowenia oqolne / Genera/ provrslons 41 Spełnia / Pass

5 ZrÓdła zasilania _ postanow]enia oqÓ]ne /Powersupp]y saurce geneful pravisions 521 Nie dotyczy /

czas zadziałania l Res ponse ime
6 Postanowenia oqolne / Ge neral ptavstons 4.1 spełnia / Pass

7 Zródła zas ]ania - posta|owienra ogólne / PoLversupply saurce genelal prov]slans 521 Nie dotycŻy /

B Zasilanie z rezeMowego Źódla Żasibnia (baterii)/Power supplyfran rcseNe saurse (ba ery) 6.2.2 Spelnia / Pass

9
Zasi|anie z rezeMowąo Źródla zasibnia (plądnic)/ Power supply fran lesefue sourse
(qenerctol 631 N e dotyczy /

])'NPD'(lj wlaścWośc uŻylkou]e n euslalone ang No Pelinance Deternined) oŻnacŻa że właśc Wośc Użytkowe nie Żoslaly lsla]one prŻez cN BoP-P B'
NPD' (ie Na Peńornance Deternined) neans kat pen\nances Were nat deternined by cNBaP PB '

2)Zaps 
,Nie dolyczy'oznacza Źe zasadn cza chalaklerystyka nie mazastosowaniadadanego wyrobLJ

NÓt a.nlicable' neans that the essei'a/ c/Eracle'słc does na1 a00lv ta the Draduct in Iuestan

bryg. dr
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