
Tłumaczenie 
 

Deklaracja Zgodności 
nr 305/2011 zgodnie z przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych EU  

numer deklaracji 02 
 

1. Unikatowy symbol produktu: SNC-300 
2. Typ i numer produktów, serii produktów i innych elementów wyrobów wymagane w artykule 11(4): 

Nieadresowalne czujki pożarowe zawierające sensor dymu  
(nieadresowalne czujki dymu) 

3. Zastosowanie wyrobu budowlanego, zgodnie z obowiązującą zharmonizowaną specyfikacją techniczną, zgodnie z 
przewidywaniami producenta: 
Detekcja pożaru i systemy alarmu pożaru zainstalowane w budynkach i wokół nich 

 
4. Nazwa i adres fabryki wymagane w artykule 11(5): 

Numens, 46-2 MoGao Road, Dong Qian Lake, Ningbo, Zhejiang, 315121 Chiny 
5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego upoważnienie obejmuje zadania określone w 

art. 12 ust. 2: nie dotyczy 
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, jak określono w 

załączniku V: System 1 
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego objętego zharmonizowaną 

normą, organ notyfikowany nr 0086 (BSI Assurance Ltd.)  przeprowadził badanie typu i wstępną inspekcję zakładu 
produkcyjnego oraz zakładowej kontroli produkcji z ciągłą oceną nadzoru i zatwierdzeniem zakładowej kontroli 
produkcji w ramach systemu 1 i wydał certyfikaty zgodności WE 0086-CPR-587752 

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego, dla którego wydano 
europejską ocenę techniczną, nie dotyczy, zobacz pkt. 7 

9. Wszystkie wymogi zasadnicze i odpowiednia charakterystyka wyrobu zgodnie z przeznaczeniem lub 
zastosowaniami wskazanymi w pkt. 3. zostały określone w sposób opisany w normie zharmonizowanej EN, 
zamieszczone w poniższej tabeli 

Istotne cechy Spełnienie 
wymagań 

Zharmonizowana specyfikacja 
techniczna  EN 54-7:2015 
A1:2002/A2:2006 

Nominalne warunki / czułość aktywacji, opóźnienie reakcji (czas reakcji) i 
działanie w warunkach pożaru 

tak 4.8, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.18 

Niezawodność działania tak 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 
4.11 

Tolerancja napięcia zasilania tak 5.5 

Trwałość niezawodności działania i opóźnienie reakcji, odporność na 
temperaturę 

tak 5.8, 5.9 

Trwałość niezawodności działania 
Odporność na drgania 

tak 5.13, 5.14, 5.15, 5,16 

Trwałość niezawodności działania 
Odporność na wilgoć 

tak 5.10, 5.11 

Trwałość niezawodności działania 
Odporność na korozję 

tak 5.12 

Trwałość niezawodności działania 
Stabilność elektryczna 

tak 5,17 

 
 

10. Właściwości produktu określonego w pkt. 1 i w pkt. 2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami wyrobu 
określonymi w pkt. 9. 
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydawana jako deklaracja producenta, który został wymieniony 
w pkt 4., z jego pełną odpowiedzialnością. 
 
Podpisane dla i w imieniu producenta przez 
Allen Cheng, Dyrektor Zarządzający 
46-2 MoGao Road, Dong Qian Lake, Ningbo, Zhejiang, 315121 Chiny 
19 maja 2015 

 
 


