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STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 063-UWB-0121

Zgadnie z rczpatzEdzeniem Mjnistfa lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.wsprawie sposobu deklarowania wiascjwosci uzytkowych wyrob6w budowJanych oraz sposobu

:i:\:y^1!,1-':! :i:ri:m, budowlanym \Dz. u. paz. 1e66, z 2018 r., poz. .i233), 'niniejszy 
certyfikat

oonosr srQ do wyrobu budowlaneqo:

Urzedzenie zdatnej sygnatizacji i obstugi _

do zastosowania w obiektach budowlanych - panel wyniesioiny typu FMR-5000_C_03
<o cnafaKterystyce technicznej opisanej w pkt I kaajowej oceny lechnicznel,

o peeznaczentu, zakresie i war!nkach stosowan a opisanych w pkt 2 krajowel oceny technicznej
oraz o wlasciwo6ciach uzytkowych wyrobu wymien onych w pht 3 trajowej oieny tecnnrcznel>

oblQtego krajowq ocenq technicznA:

CNBOP-PlB-KOT-2o18/0062-1002 wydanie 2 z dnia 10.08.2018 r.
wprowadzonego do obrotu pod nazwQ lub znakiem firmowym pfoducenta.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch_platz 1

D70839 cerlingen, Repubtika Federalna Niemiec
feprezentowanego przez upowaznionego przedstawicieial

Robert Bosch Sp. z o.o.
ut. Jutrzenki 10S

02_231 Warszawa
I pfo0uKowanego w zaktadzie pfodukcyjnym:

Bosch (Zhuhai) Security Systems Co. Ltd.
20 Ji Chang Bei Road, euingwan Industriat Estate

Sanzao, Jinwan District, Zhuhai, Chiiska Republika Ludowa
Niniejszy certyilkai potwjerdza, Ze wszystkie postanowenta, wynrkajqce z kralowego sysremu 1,
dol/czEce oceny i weryilkacji stalo6ci wtasciwoscr uzy,tkowych, w odniesrenru' do 

_dektarowanych

wlasciwosci uz!,tkowych wyrobu zwiezanych z jego zamieponym zastosowaniern, okrestonich
w riniejszy- cerMhacte 9a siosowe'le oraz, ze

Pro.iucent wd ro:yl system zakladowej kontroti produkcjiw cetu zapewnienia utrzvmanja stalosci
tych wlaSciwoSc'.

Niniejszy cedyfikat wydany po €z pieMszy w dnir2210_2018 t., pozostqe w nrocy do dnia 25.06.2023 I
pod warunkiem pzestzegania pzez p.odlcenta wymagai zawartych w u..owie it 4SlDCtb)2AlB z d.ia
22-14.2018 r. otaz dop6ki, zasiosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny i wer).fikacji
stalosci wlasciwosci uz)4kowych, sam wyf6b budowtany iwarunkijego wytwazanja nie utegnq zmianje,
oraz Ze nie zosianie on zawieszony lub cofnieiy pzez akredyiowanE jadnoatkq ceMkujqcE wy.dby.

Nr wydania cert,'fikaiu: 01 Daia wydania: 22 10.2018 r

Wa/noiL lrlqc/ego €m1{:lL aoze bvc ooNreroTonr
nr > onre .lrerrerowet ,w C nbop. o|Lb pod lunerpn.ee.ar ..)2 69 \14r
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