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cENTRU M NAU KoWo-BADAWczE ocHRoNY PRzEclwPożARoWEJ

lm. Józefa Tullszkowskiego - PAŃSTWoWY INSTYTuT BADAWCZY

Jednostka GerĘffikująca / ceńification Depańment

ul.. Nadwiślańska 213' 05420 Józefów

OP-PIB Ac063

KRAJOWY CERTYFIKAT
sTAŁoŚcl wrnŚcwoŚcl użvrrowYcH

Nr 063-UWB-0425

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie sposobu deklarowania właŚciwoŚci uzytkowych wyrobÓw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z2016 r. poz' 1966; z poŻn. zm.) niniejszy certyfikat

odnosi się do wyrobu budowlanego:

Urządzenie sterujące i sygnalizujące w systemach tłumienia i gaszenia pożaru -
do zastosowania w obiektach budowlanych -

Gentrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi typu QP-PAK{

<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 właściwoŚciach uŹytkowych wyrobu wymienionych w pkt' 3 krajowej oceny technicznej>

objętego kĘową oceną techniczną:

CNBOP-PIB-KOT-2022tO319-1005 wydanie 1 z dnia 28 stycznia 2022 r.

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

Flow-Valves Sp. z o.o.
ul. Łochowska 35, Kruszyn Krajeński

86-005 Białe Błota
i produkowanego W zakładzie produkcyjnym:

51-0048

Niniejszy ceńyfikat potwierdza, Źe wszystkie postanowienia' wynikĄące z krajowego systemu 1,

dotyiząóe ocóny i weryfikacji stałości właściwoŚci uŹytkowych, w odniesieniu do deklarowanych
właŚciwości uŻytkowych wyrobu związanych z jego zamiezonym zastosowaniem, określonych
w niniejszym ceńyfikacie są stosowane oraz, Że'.

Producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania stałości
tych właściwości.

Niniejszy ceńyfikat wydany po Ez pierwszy w dniu 22.03.2022 r., pozostaje W mocy do dnia 27.01'2027 r.

pod waiunkióm pzestrzógania pzez Producenta Wymagań zawańych w umowie nr 36/DClBl2o22

z dnia 22.03.2022 (' oraz dopóki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny
iweryfikacji stałości właŚciwości użytkowych, sam wyrÓb budowlany i warunki jego wytwazania
nie ulegną zmianie oraz Że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę

certyfikującą wyroby'

Nr wydania ceńyfikatu: 01 Data wydania:22.o3.2022 r.
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