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KRAJOWY CERTYFIKAT
STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 063-UWB-0287

Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyroböw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1233
oraz z 2019 r poz. 1176 i poz. 2164), niniejszy certyfikat odnosi si§ do wyrobu budowlanego:

Urzejdzenie steruj ce i sygnalizujqce - do zastosowania w obiektach budowlanych -
Centrala sterujqca urz dzeniami przeciwpozarowymi w systemach kontroli

rozprzestrzeniania dymu i ciepta typu EMB7300 w odmianach EMB7300 5A 0101,
EMB7300 5A 0102, EMB7300 10A 0101, EMB7300 10A 0102, EMB7300 20A 0102

<o charakterystyce technicznej opisanej w pkt 1 krajowej oceny technicznej,
o przeznaczeniu, zakresie i warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowej oceny technicznej

oraz o wtasciwosciach uzytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej>

obj tego krajowq ocen  techniczn :

CNBOP-PIB-KOT-2020/0193-1009 wydanie 1 z dnia 6 maja 2020 r.

wprowadzonego do obrotu pod nazw  lub znakiem firmowym producenta:

AUMÜLLER AUMATIC GmbH
Gemeindewald 11

86672 Thierhaupten, Republika Federalna Niemiec
i produkowanego w zaktadzie produkcyjnym:

AUMÜLLER AUMATIC GmbH
Gemeindewald 11

86672 Thierhaupten, Republika Federalna Niemiec
potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikaj ce z krajowego systemu 1,
weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych

wtasciwosci uzytkowych wyrobu zwi zanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych
w niniejszym certyfikacie s  stosowane oraz, ze:

Producent wdrozyt System zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania statosci tych
wtasciwosci.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 07.10.2020 r, pozostaje w mocy do dnia 05.05.2025 r.
pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagah zawartych w umowie nr 62/DC/B/2020
z dnia 07.10.2020 r. oraz dopöki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny
i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, sam wyröb budowlany i warunki jego wytwarzania nie
ulegnq zmianie, oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofni ty przez akredytowanq jednostkp
certyfikujqcq wyroby.

Niniejszy certyfikat
dotycz ce oceny i

Nr wydania certyfikatu: 01 Data wydania: 07.10.2020 r.

Waznosc niniejszego certyfikatu moze byc potwierdzona
na stronie internetowej www.cnbop.pl lub pod numerem telefonu: 22769 33 45.
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