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Ce ntru m Na u kowo-Badawcze Och ro ny Przeciwpoża rowej
im. Józefa Tuliszkowskiego

Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiś|ańska 2'l3, 0542a Józelów

polska / polandCNBOP-PIB

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 305/201 1 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR),
niniejszy ceńyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego;

Zasilacz do systemu sygnalizacji pożarowej
oraz kontroli rozpzestzeniania dymu i ciepła

typu DSOP24V
<Opis wyrobu, zamierzone zastosowanie, ułaścitrcści

użytkowe patz kolejne strony certyfikatu>

wprowadzanego do obrotu pod nazwą handlową lub znakiem
firmowym producenta:

CERTYF|KAT sTAŁoscl WŁAsclwoscl UZYTKoWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-cPR.0493
In compliance with Regulation 30512011lEU of the European
Parliament and of the Council of 9 March 201 1 (the Construction
Products Regu|ation or CPR) this ceńificate applies to the
construction product:

Power supply equipment for fire detection and fire
alarm systems and smoke and heat controlsystems

type DSOP24V
<Product description, intended use, peńormances see the

following pages of the ceńificate>

placed on the market under the name or trade mark of:

i wytwarzanego w zakładzie produkcyjnym:

Niniejszy ceńyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia

dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
określone w załącznikach ZA norm:

w ramach systemu 1 w odniesieniu do właściwości uzytkowych

określonych w niniejszym ceńyfikacie są stosowane oraz że
producent wdrozył zakładową kontrolę produkcji, która jest

oceniana w celu zapewnienia stałości właściwości użytkowych
wyrobu budowlanego,

Niniejszy ceńyfikat został wydany po raz pienłszy w dniu
23,11,20'16 ipozostaje ważny, zgodnie z umową nr
69/DC/CPR/2016, do dnia 22,11,2026 dopóki nie zmienią się
normy zharmonizowane, sam wyrób budowlany, metody
OiW SWU i warunki jego wytwazania nie ulegną istotnej

zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony,

cofnięty lub nie nastąi zakończenie certyfikacji przez
notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyrób,

Certificate issue no: ,, ,]],

and produced in the manufacturing plant:

This ceńificate attests that all provisions concerning the assessment
and verification of constancy of performance described in

Annexes ZA of the standards:

under system 1 for the peńormance in relation to the performance

set out in this ceńificate are applied and that the factory production

control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the
constancy of peńormance of the construction product.

This ceńificate was first issued on 23,11.2016 and will remain valid,
in accordance with the agreement no 69/DC/CPR/2016, until

22,11.2026 as long as neither the harmonised standard, the
construction product, the AVCP methods nor the manufacturing
conditions in the plant are modified significantly, unless suspended,
withdrawn or terminated by the notified product ceńification body,

Pulsar K. Bogusz Sp. j,

Siedlec 150
32-7U Łapczyca

Pulsar K. Bogusz Sp. j.

Siedlec 150

32-744 Łapczyca

EN 54-4:1997 Fire detection and fire alarm systems - Pań 4: Power supply equipment
EN 54-4:1997/AC:1999
EN 54-4:1997lA1'2002
EN 54-4:1997/A2:2006

EN 1210'|-10:2005 Smoke and heat control systems - Pań 10: Power supplies
EN 1 21 01 -1 0:2005/AC:2007

Data wydania;
lssue date:

DYREKTońilBoP-PlB
DlRECTOR of ClllBOP-PlB

t)

=(łl..t,a
wz. Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń

DepuĘ Director for ceńifiGation and admittance
st. bryg. dr inż. /acek Zboina

Dc/cPR-1 3/1 2.09.201 6

15.01.2020
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Ce ntru m N a u kowo-Badawcze Och ro ny P rzeciwpoża rowej
im. Józefa Tuliszkowskiego

Państwowy lnstytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 2'l3, 05.420 Józefów

polska i poland

CERTYF|KAT sTAŁoŚcl WŁAŚclwoŚcl UzYTKoWYcH
CERT|FICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438.cPR.0493
ltałn,ry}r&u,itdo@ląo. :

!ł*rr§€ń]eoł§t8ćfutiit olj
Zasilacz do systemu sygnalizacji pożarowej oraz kontroli rozpżestrzeniania dymu i ciepła typu DSOP24V
Power supply equipment for flre detection and fire alarm systens and smoke and heat clntrol systems Ępe DSOP24V

§€*hr§ffi§q r§ffi i,ftil§iłi§Ml*ani!:
I)gtarcdrrłforłetrr;:

BeZpiecZeństwo pożarowe

Fire safety

Europeisła noma ńłrnwriłounna:
Eumean hanwnisd§ndar*

EN 54-4:1997+AC,1999+A1,2002+A2:2006 Fire detectlon and fire alarm systems - Pań4: Powersupp|y equipment
EN 1 2101 -1 0,2005+AC,2007 Smoke and heat control systems - Pań ,1 

0: Power suoolies

Product
Tvo / Tvoe DSoP24V
Moduły dodatkowe systemu /,4ddltlonal modules
zakres tem peratu r oracy l o pe r ati n q tempe ratu re -5'C + +40'C
stooień ochronv obudowv lpl lp nrotection lP 30

Wymiary (dfugośó x szerokość x wysokość)
Dlrnensions (Length x Width X Height)

600x600x1303, 600x6OOx1837, 600x6O0x2103, 600x600x2236,
600x6O0x2458, 600x8OOx1303, 600x8O0x2103, 600x8O0x2236,
600x8O0x2458, 800x600x1303, 800x600x2103, 800x6O0x2236,
BOOx6O0x2458, 800x8O0x1303, 800x800x2103, 800x8O0x2236,

800x8O0x245B

zasilanie qłówne: naoiecie zasilania l Main supplv: supplv voltaqe 176+264VAC
Maksyma|ny pobór prądu z sieci l Maximum current consumption 6Aozv/at230VAC

Zasilanie awaryjne: typ akumulatorów l Power Supply: Battery Ępe
kwasowoołowiowe wykonane w technologii AGM lub żelowej

Iead-acid made in AGM or qel cell
Maksvmalna ooiemnośc akumulatorów l Maximum bafterv canacifu 460 Ah
Napięcie ładowania akumulatońW W trybie pracy buforowej
Bafterv charqe voftaae in floatina mode

27,6 V DC w temperafuze 20"C
27,6 V DC in temperature 20"C

Kompensacja temperaturowa napięcia w trybie pracy buforowej

Temperature compensation in floatinq mode
tak / yes

Maksymalny prąd ładowania akumulatońw
Maximum current of batterv charoino

21 
^

Obwody wyjściowe: zakres napięó Ęściowych zasilacza
outout circuits: ranae of outoutvoftaae

22,0 V DC + 28,B V DC - praca buforowa / for buffer work
20,0 V DC + 28.8 V DC - oraca batervina / for batterv wo*

obwodv wviściowe - ilość wviśó / output circuits: number of outouts

Maksymalna Wewnętrzna rezystancja bateńi i pzyĘczonych do niej

elementów obwodu

Maximal intemal resistance of the baftery and elements connected to the

bafterv circuit

60 mO

Wyjścia pzekaźnikowe bezpotencjałowe, [szt.] (obciąźalnośc styków [A]/ [V])
DN contact outDuts. lpcsl bontactworkload IAl / M)
Sposób rozruchu:
Tvoe of stań-un

nie dof1czy l not applicable

Charakter pnary:

character ofwork
nie dof1czy l not applicable

klasa funkcionalna l Functional class A
klasa środowiskowa l Envionmental class 1

Nr wydania certyfikatu: 2
ceńificate issue no:

Data wydania: 15.01,2020
lssue date:

DYREKrOR c{BoP-PlB
DlREcToR of cNboP.PlB

,'' t
tI,Yhr6 

: ,
!

wz. Zastępca DyreKora ds. Cer,tyfikacji i Dopuszczeń
Deputy Director for ceńificalion and admittance

st. bryg. dr inż. Jdcek Zboina

Dc/cPR-13/12 09_2016 Strona/Page2l4
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Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego
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polska l poland

CERTYFIKAT STAŁOŚC! WŁAŚCWOŚCI UZYTKOVVYCH
CERTIF|CATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438.cPR.0493

C]§BOP-PIB

l{azua rryrobu budowlanąo:
Nalne o§ constnnli,an nraćuct:

ZaSi|acZ do systemu sygnalizacji pożarowej oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła typu DSOP24V
Power supply equipment for frre detection ancL fire alarm systems and smoke and heat control systems Ępe DSOP24V

Deklarouane zamienone zastosorvanie:
Declared oeńormmce:

Bezpieczeństwo pozarowe

Fie safeĘ
Europejs|o norma zharmonizowanal
Eu ronean ha rmon ised sb nda ń :

EN 54-4:1997+AC:1999+41:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems - Pań 4, Powersupp|y equipment
EN 1 21 01 -1 0,2005+AC:2007 Smoke and heat contro| systems - Pań 1 0. Power Supp|ies

Wykaz właściwości użytkowych / Table of peńormance

Lp,
1,1o

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
Essential characfensfics of the product

EN 54 4:1997+
AC:1999+41 :2002+

M:2006
właściwośe i

uŻytkotiyę l)zl

Peńormancel)2)Rozdział
C/ause

slruteczność zasilacza l peńormance af nover swŃv,
1 I General 4 soełnia / pass

2 1Fun l Functions 5 soełnia / pass

3 Materiałv, konstrukcia i wvkonanie / Mateńals. desion and manufacture 6 soełnia / pass

§ieza$§dłość eksploatacviła I,Qnw&ń,rcfir{iffil
4 wymaqania oqólne l General requiements Ą spełnia / pass

5 Funkcionalność / Functions 5 spetnia / pass

6 MateriaĘ, konstrukcia i wykonanie / Mateńals, desiqn and manufacture 6 spełnia / pass

7 Dokumentacia / Documentation 7 spelnia / pass

8 znakowanie l Markinq 8 spelnia / pass

l*t6b.§ć,niezayłdno&i ,al.g§*ł.&rral i
9 zimno (odoomośó\ l cold boerationall 9,5 SDełnia Pass
Ttra§§!ń,ni ,,M_ll§di§i l.'' i orr9fuidflefii§il& l&r.ef&r,r]i,i§§ ai.,]l l:§
10 Udezenie (odoomośó) / /mpact (operational) o7 Spełnia Pass
11 wibracie sinusoidalne (odpomośc) / vibration, sinusoidal bperational'l 9.8 Spelnia Pass
12 wibracie sinusoidalne (wvtrłmałość\ l vibration, sinusoidal bndurance) 9,15 Spełnia Pass

il&li tcl" :it**ii

,l3 Kompatybilnośc elektromagnetyczna (odpomość)
Electromaonetic compatibilitv (EMC). immunifu tests boerational)

qo Spełnia / Pass

14 Wilqotne qorąco stałe (odpomość) / Damp heat, steadv state (operatbnal) 9,6 soełnia / pass

15 wilqotne qonco stałe (wytrłmałość\ l Damp heat, sieady stale (endurance) 9.14 soełnia / pass
1) 

,,NPD" (tj. Właściwości użytkowe nieustalon e, ang. No Peńormance Deternineą oznacza, źe Właściwości Użytkowe nie Zostały usta|one pzez CNBOP-PlB,
"NPD' (ie. No Peńormance Determined) means that peńormances were not determined by CNBOP-PIB,

2) Zapis ,,Nie dotyczy" oznŃza, że zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu,
"Not applicable' means t at fhe esserila/ characteństic does not aDDIv to the Drduct in aue§ion.

Nr wydania ceńyfikatu: 2
ceńificate issue no:

Data wydania: 15.01.2020
lssue date:

,.,^:
DYREKToR CNBOP-PlB

DlREPTOR of C1.1 BOP-PlB

l', . '

\lł,(
rłz. Zastępca Dyrektora ds. Ceńyfikacji i Dopuszczeń

Deputy Director for ceńifibation and admittance
st. bryg. dr inż. fuacek Zboina

I
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CERTYFIKAT STAŁoŚcl WŁAŚcWOŚcl UZYTKoWYCH
CERT|FICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438.cPR.0493

CNBOP_PTB

ilałYa wrobu brdoslarte§o:
i{ame of consńlctiąt glo&xt:

Zasi|acz do systemu sygna|izacji pozarowej oraz kontro|i rozprzestrzeniania dymu i ciepła typu DSOP24V
Power supply equipment for fire detection and frre alarm systems and snoke and heat control systems tvpe DSOP24V

Ddtlarorłnne zamienone ża§lo§olsanĘ:
D*]aredretrlnmne:

Bezpiecżeństwo pozarowe

Fire safety

Europe§lta norrm zharuonbo$arta:
Ewwan hamonbd shndald:

EN 54-4:1997+AC,1999+A'1.2002+42:2006 Fire detection and fire a|arm systems - Pań4: Powersuppiy equipment
EN 1 21 01-10,2005+AC,2007 Smoke and heat contrcl systems - Pań 1 0; Power supplies

Wykaz właściwości użytkowych / Table of peńormance

Lp.

^/o.

Zasadnicze charakterysĘki wyrobu
Essentlal characteristics of the product

EN 1210,|-10:

2005 +AC:2007 właściwości
uĄltkowg t)z)

Peńormance1|2\
Rozdział
Clause

i.&*łr§ńifu óść:M ts ltńilihl
Funkcie / Functlons 6 soełnia / pass

2 Materiałv, konstrukcia i wykonanie / Mateials, desiqn and manufacture 7 soełnla / pass
paran*v eŁsłbatreytne wwul*ach aożuu / agerafing naramefer§ n fii.§ćoiiłffiiiśŁ
Ą postanowienia ooólne / Generai Droylslons 4.1 / Pass

5 Zródła zasi|ania - postanowienia ogó|ne / Power supply source - general provisions 5.2.1
Nie dotyczy /

Not anolicable

cazaffinblResogpetbre
6 postanowienia ooólne l General orovisions 4,1 Spełnia / Pass

7 Zródła zasilania - postanowlenia ąólne l Power supply source - general proyislbns ą11 Nie dotyczy /

Not apolicable
8 zasi|anie z rezenłoweoo źródła zasilania (bateńi) / powersupplv from reserue sourse bafterv) 6.2.2 SDełnia / Pass

9
Zasi|anie z rezenłowąo źrodła zasilania (prądnic) l Power supply from reserye sourse
(aenerator) 6,3,1 NPD

1) 
,,NPD" (t]. *łaści*ości użytkowe nieUstalone, ang. No Peiumance Determineą oZnacza, źe Właściwości użytkowe nie Zostały usta|one pżez CNBOP-PlB
'NPD' (ie. No Peńormance Determined) means that peiormances were not determined by CNBOP-PIB.

2) Zapis ,,Nie dotyczy" oznłza, że zasadnicza charakterystyka nie ma za§tosowania dIa danego wyrobu,
"Not applicable' means that the essential characteristic does not applv to the prŃuct in question,

Nr wydania certyfikatu: 2
certificate issue no:

Data wydania: 15,01.2020
lssue date:

DYREKIoR fi}oP-PlB
DlRECTOR of CNBOP-PlB

lli,l
^ / l,)Ll,_i,i0

vra. Zastępca DyreKora ds, cerĘfikacji i Dopuszczeń
Deputy Director for ceńification and admittance

st. bryg. dr inż. Jącek Zboina
l
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