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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. J6zefa Tul iszkowskiega

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 J6zef6w k/Olwocka, ul. Nadwi6la6ska 213

Robert Bosch SD. z o.o_

ut. JutrzenkilO5
02.231Warszawa

urzqdzenie2dalnej sygnalizacjii obstugi - panetwyniesionytypu FMR_5000

Bosch Sicherheitlrsyst€me cmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D70839Gerlingen, Republika F€deratna Niemiec

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3391/2018
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo2arowej

Centrum Naukowo-Badawcze Ochf ony przeciwpo2arowei
jm. J6zefa Tuliszkowskiego - padstwowy Instytut Badawczv na wniosek:

stwierdza/ ie wyr6b:

pro0uKow.ny przez:

w zakladzje produkcyjnym: Bosch (Zhuhai) Secu rity Syste ms Co. Ltd.
20li Chang BeiRoad, Quingwan Industriat Estate
Sanzao,linwan District,Zhuhai,Chiiska Repubtika Ludowa

pK. 10.3 zalqcznika do rozporzadtenia Ministra Spraw Wewnetrrnycil
iAdministacji z dnia 20 czerwca 2Oo7 r. w sprawie wykazu wyrob6w stuiqcyci,
zapewnieniu bezpieczeistwa pubticzneto tub ochronie zdrowia i :vcia ora!
mienia, a takie zasad wydawania dopusrcrenia tych wyrob6w do uivrkowanil
(Dz. U. Nr 143, poz.1002, z 2010 r., Nr8s, poz. ss3 iz 201s r., poz,984)

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer4840/2018 z dnia 05.09.2018 r.
2. Sprawozdanie z badai nr BMA 12154 z dnia I!.L2.2OI2 | wytonanych w vds Schadenverhdtung orat

nt a9UBAl18 z dnia 12.06.2018 t. i ff 22a/BA/1,3 z dnia 12.08.2013 r. wylonanych w lespole Laboratori6vi,
Sygnalizacji AIarmu Poiaru iAutomatyki poiafniczej BA CNBop,ptB.

Swiadectwo jest wa2ne pod warunkiem przeskzegania przez wnrost;dawcq wymagan zawartych
w Jmow.e 1r 339r/DC/CNBOp-ptB/20r8.

Okres wa2no6ciiwiadectwa: od 22.1O,20!a t. do 25.06.2023 r.
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DYREKTOR CNBOP.PIB
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st. bryg. dr inZ. Pawel lanik _
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ldzef6w, dnia: 22 paidziernika 2018 r.
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WARUNKI DODATKOWE J UWAGI:

zgadnie z I u tozpotzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Adminisrfacji z dni. 20 czerwca 2oo7 r. w sprawie
wyk€zu wyrob6w siuzEcvch zapewnieniu bezpieczeistwa pubticznego Jub ochronie zdrowia i 2ycia oraz mienia;
a tak2e zasad wydawania dopuszczenia iych wyrob6w do uZytkowania (Dz_ U. Nr 143, poz. 1002, z 2O1O .., Nr 85;
poz. 553 i z 2018 r., poz. 984J wyr6b powinien bya ornakowany znakiem jednostki dopuszczajqcej i aoaatL*i
numerem ninieFzego 6wiadedwa.
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ldzel6w, dnia: 22 paidziernika 2O1a r.
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Swtnogcrwo DopuszczENtA

Nr 3391/2018

DANE TECHNTCZNE tOe ruwrtru:4ce wvRoe

Urzedzenie zdalnei sygna tizacji i obstugi - panetwyniesiony typu FMR_5000-C_03

.?

FMR_5000 C-03

rrqdzenie zdalnej sygnatizacji i obsjugi

FPA 1200, FPA 5OOO

lP30

-soc.+40oC

280 x 340 x87 rnm

Wsp6ipracuje z centratq sysnalracj i pora rowej

Stopie'1 ochrony obudowy:

Zakres temperatur pracy:

wymiary (di. x rer. x wls.):

wersja oprogranrowania: 2.27,2

24V DC

Maksymalny pob6r prEdu: 130 mA - stan dozorowania
225 mA stan alarmowania

MaKymalna liczb uzEdzen zdalnej sygnalizacji
i obstusi wsp6lpracujEcych z CSP: 32szt.

zasilanie gi6wne: n.piecie zasitania: 12:30 v DC

zasilanie awaryjne: typ akumuJato16w: niedotyczy

Maksymalna pojemno6a akumutato16w:

Napiqcie ladowania akumulato16w:
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