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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych
Declaration of Performance

Zgodnie z rozporzqdzeniem dotyczqcym wyroböw budowlanych (UE) nr 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

0786-CPR-20042

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Unique identification code ofthe product-type:

Optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego CT 3000 O
Optical smoke detector scattered light type CT 3000 O

2. Numer typu, partii lub serii lub inne oznaczenie w celu identyfikacji wyrobu budowlanego zgodnie z art. 11,
ust^p 4:
Type, batch, serial number, or any other element allowing identification of the construction product as required by Article
11(4):

CT 3000 O

3. Przewidziane przez producenta zastosowanie lub przewidziane zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie ze
znajduj^c^ zastosowanie zharmonlzowan^ specyfikacjq technlczn^:
Intended use or uses ofthe construction product, in accordance with the appiicabie harmonized technicai specification, as
foreseen by the manufacturer:

W systemach sygnalizacji pozarowej
In fire detection and fire alarm Systems

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowana marka oraz adres do kontaktu producenta zgodnie z
art. 11 ust^p 5:
Name, registered trade name or trademark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

Detectomat GmbH

An der Strusbek 5

22926 Ahrensburg - Niemcy

5. Ewentualnle nazwa i adres kontaktowy petnomocnlka, ktöremu ziecono zadanle zgodnie z art. 12 ust^p 2:
Where appiicabie, name and contact address of the authorized representative whose mandate Covers the tasks in Article
12(2).

nie dotyczy
not appiicabie

6. System(-y) oceny i weryfikacjl statoscl wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego zgodnie z zat^cznlklem V:
System(s) of assessment and verification of constancy of Performance of the construction product as set out in
Annex V:

System 1
System 1

7. Norma zharmonizowana:

Harmonized standard(s):

EN 54-7:2000 + AI :2002 + A2:2006
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8. W przypadku deklaracji dot. wtasciwosci uzytkowych, dotycz^cej wyrobu budowlanego, ktöty obj^ty jest
zharmonizowarici norms):
In case ofthe declaration of Performance concerning a construction, product covered by a harmonized Standard:

0786

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174

50735 Köln, Niemcy

Przeprowadzita badanie typu i pierwsz^ kontrol^ zaktadu produkcyjnego oraz zaktadowej kontroli produkcji na
podstawie cictgtego monitorowania, ooeny i zatwierdzenia zaktadowej kontroli produkcji na podstawie systemu 1
oraz wystawita nast^pujcice swiadectwo trwatosci wtasciwosci uzytkowych/swiadectwo zgodnosci:
has performed the type test and initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control with
continuous surveiHance, assessment- and approval of the factory production control under System 1 and issued the
following certificate ofconstancy of Performance / certificate of conformity:

0786-CPR-20042

9. W przypadku deklaracji dot. wtasciwosci uzytkowych, dotycz^cej wyrobu budowlanego, dia ktörego wystawiona
zostata Europejska Ocena Techniczna:
In case ofthe declaration of Performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment
has been issued:

nie dotyczy
not applicable

10. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
Deciared Performance

Wszystkie wymagania, w tym takze wszystkie istotne cechy oraz odpowiednie parametry z punktu widzenia
przewidzianego zastosowania produktu, opisanego w punkcie 3 powyzej lub przewidzianych zastosowah zostaty
okreslone tak, jak opisano to w Zharmonizowanych Normach Europejskich, wymienionych w ponizszej tabeli:
All requirements, including essential characteristics and corresponding Performances for the intended use or uses
indicated in point 3 above have been determined in accordance with the European harmonized Standards referred to in
the table below:
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0786-CPR-20042

Tabela wtasciwosci uzytkowych I Table of Performance

Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Harmonized technical specification

EN 54-7:2000

+ A1:2002

+ A2:2006

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu

Essential Characteristics Wlasciwosci

uzytkowe^'
Performance

Sekcja
Clause

Znamionowe warunki

uruchomienia / czulosc /

opöznienie zadziatania (czas
zadziatania) oraz skutecznosc
w warunkach pozaru

Nominal activation conditions /

sensitivity / response delay
(response time) and Performance
under fire conditions

- Reakcja na wolno rozwijajqce
si? pozary

- Response to siowiy
deveioping fires

spelnia
pass

4.8

- Powtarzalnosc - Repeatabiiity spelnia
pass

5.2

- Zaieznosc kierunkowa - Directionai dependence spelnia
pass

5.3

- Odtwarzalnosc - Reproducibiiity spelnia
pass

5.4

- Odpornosc na ruch powietrza - Air movement spelnia
pass

5.6

- Odpornosc na olsnienie - Dazziing spelnia
pass

5.7

- Czutosc pozarowa - Fire sensitivity spelnia
pass

5.18

Niezawodnosc eksploatacyjna Operationai reiiabiiity

- Wskaznik zadzialania -  individuai aiarm indication spelnia
pass

4.2

- Podl^czanie urzqdzeii
pomocniczych

- Connection ofanciiiary devices spelnia
pass

4.3

- Monitorowanie czujek
od^czalnych

- Monitoring of detachabie
detectors

spelnia
pass

4.4

- Nastawy fabryczne - Manufacturer's adjustments spelnia
pass

4.5

- Regulacja progu czutosci
w miejscu zainstalowania

- On-site adjustment of response
behaviour

nie dotyczy
not appiicabie

4.6

- Ochrona przed wnikaniem
ciat obcych

- Protection against the ingress of
foreign bodies

spelnia
pass

4.7

- Znakowanie - Marking spelnia
pass

4.9

- Dokumentacja techniczna - Data spelnia
pass

4.10

- Wymagania dodatkowe
dotycz^ce czujek
regulowanych programowo

- Additionai requirements for
software-controiied detectors

nie dotyczy
not appiicabie

4.11
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0786-CPR-20042

Tabela wtasciwosci uzytkowych / Table of Performance

Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Harmonized technical specification

EU 54-7:2000

+ A1:2002

+ A2:2006

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu

Essentlal Characterlstics Wlasciwosci

uzytkowe
Performance

Sekcja
Clause

Tolerancja napi^cia zasilania Tolerance to supply voltage

- Zmiany parametröw zasilania - Variation in supply parameters spelnia
pass

5.5

Trwatosc niezawodnosci dziatenia i

opöznienie reakcji,
odpornosc na dzialanie ciepta

Durability of operationai reliabiiity
and response delay,
temperature resistance

- Suche gorqco
(odpornosc)

- Dry heat
(operationai)

spelnia
pass

5.8

- Zimno

(odpornosc)
- Coid

(operationai)
spelnia
pass

5.9

Trwatosc niezawodnosci dzialania,

odpornosc na wibracje
Durability of operationai reliabiiity,
Vibration resistance

- Udary pojedyncze
(odpornosc)

- Shock

(operationai)
spelnia
pass

5.13

- Uderzenie

(odpornosc)
-  Impact
(operationai)

spelnia
pass

5.14

- Wibracje sinusoidalne
(odpornosc)

- Vibration, sinusoidal

(operationai)
spelnia
pass

5.15

- Wibracje sinusoidalne
(wytrzymatosc)

- Vibration, sinusoidal

(endurance)
spelnia
pass

5.16

Trwatosc niezawodnosci dziatenia,

odpornosc na wilgoc
Durability of operationai reliabiiity,
humidity resistance

- Wilgotne gor^co State
(odpornosc)

- Damp heat, steady State
(operationai)

spelnia
pass

5.10

- Wilgotne gorqco State
(wytrzymatosc)

- Damp heat, steady State
(endurance)

spelnia
pass

5.11

Trwatosc niezawodnosci dziatania,
odpornosc na korozjf

Durability of operationai reliabiiity,
corrosion resistance

- Korozja spowodowana
dziataniem dwutlenku siarki

(wytrzymatosc)

- Sulphur dioxide (S02)
corrosion (endurance)

spelnia
pass

5.12

Trwatosc niezawodnosci dziatania,

stabilnosc elektryczna
Durability of operationai reliabiiity,
eiectricai stability

- Kompatybilnosc
elektromagnetyczna
(odpornosc)

- Electromagnetic compatibility
(EMC), immunity tests
(operationai)

spelnia
pass

5.17

"nie dotyczy" w przypadku komponentöw, wobec ktörych wymaganie nie ma zastosowania

"not applicable" for components to which the requirement does not appiy
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11. Wtasciwosci uzytkowe produktu zgodnie z punktem 1 i 2 odpowiadaj^ deklarowanym wtasciwosciom uzytkowym
okreslonym w punkcie 10. Za stworzenie deklaracji dot. wtasciwosci produktu w zgodzie z Dyrektyw^i (UE) nr
305/2011 odpowiedzialny jest wyt^cznie producent okreslony w punkcie 4.
The Performance ofthe product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared Performance in point 10.
This declaration of Performance is issued, in accordance with Reguiation (EU) No 305/2011, under the soie responsibility
of the manufacturer identified in point 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Signed for and on behaif of the manufacturer by:

Jörg Schmidt

Plant Manager

Matthlas Ploog

Head of R&D Devices

Ahrensburg, 17.09.2020
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Deklaracja zgodnosci WE
EU Declaration of Conformity

Niniejsza Deklaracja Zgodnosci wystawlana jest przez producenta przy Jego wyt^cznej odpowledzialnoscl za nl^.
This declaration of conformity is issued underthe sole responsibiiity ofthe manufacturer.

Nazwa 1 adres producenta:
Name and address of the manufacturer:

Detectomat GmbH, An der Strusbek 5, D-22926 Ahrensburg - Niemcy

Rodzaj urz£|dzenla/produkt:
Device type/product:

Optyczna czujka dymu typu rozproszenlowego CT 3000 O
Optical smoke detector scattered light type CT 3000 O

Przedmiot powyzej oplsanej deklaracjl Jestzgodny z odnosnymi przepisami harmonlzuj^cyml Unii EuropeJskleJ:
The object ofthe declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization leglslation:

Dyrektywa 2014/30/UE
Directive 2014/30/EU

Kompatybilnosc elektromagnetyczna

Eiectromagnetic compatibiiity (EMC)

Dyrektywa 2011/65/UE
Directive 2011/65/EU

Stosowanie okreslonych materiatöw niebezpiecznych w urz^dzeniach elektrycznych 1
elektronicznych (RoHS)
Restriction ofthe use ofcertain hazardous substances (RoHS)

Odnosniki odsytaj^ce do zastosowanych wtasciwych norm harmonizuj^tcych lub odnosniki odsytaj^ce do Innych
specyfikacji technicznych w nast^pujqcych dokumentach, z powotanlem na ktöre zgodnosc zostata potwierdzona.
References to the relevant harmonized Standards used or references to the other technical speclfications in the following
documents in respect of which conformity is declared.

EN 50130-4:2011 + A1:2014 Systemy alarmowe - Cz^sc 4: Kompatybilnosc elektromagnetyczna - Norma dia
grupy wyroböw - Wymagania dotycz^ce odpornosci urz^dzeh systemöw alarmowych
pozarowych, wtamaniowych 1 osobistych
Alarm Systems - Part 4: Eiectromagnetic compatibiiity - Product family Standard: Immunity
requirements for components offire, intruder, hold up, CCTV, access control and social
alarm Systems

EN 61000-6-3:2007/A1:2011 Kompatybilnosc elektromagnetyczna (EMC) - Cz^sc 6-3: Normy ogölne - Norma
emisji w srodowiskach: mieszkainym, handlowym i iekko uprzemystowionym
Eiectromagnetic compatibiiity (EMC) - Part 6-3: Generic Standards - Emission Standard for
residential, commercial- and light-industrial environments

Jörg Schmidt

Plant Manager

/

Matthias Ploog

Head of R&D Devices

Ahrensburg, 17.09.2020
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