
 

 
 
 
 
 

TŰZVÉDELMI MEGFELEL ŐSÉGI IGAZOLÁS 
 

 
 

A DSC Hungária Kft. – 1083 Budapest, Füvészkert u. 3. - , mint a DSC termékek hivatalos 
magyarországi forgalmazója igazolja a következő termék megfelelőségét: 

 
 
 

601P 
 

Optikai füstérzékelő 
 
 
A hivatkozás alapja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 625/238-2/2008 iksz. 
tájékoztatója. Jelölt szabványok: 
 
 
 

EN54 - 7: 2000 + A1: 2002 (pontszerű optikai füstérzékelők) 
 

 
 
 
 
 
Bejegyzett vizsgáló testület: 
BRE Certification Limited and LPCB 
Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfodshire 
WD25 9XX 

Budapest, 2013.09.02. 

 
Tanúsítvány száma: 0832 – CPD - 0246 
   CPR DoP 0832-CPD-0246 
 
Az igazolás érvényes, amíg a vizsgálat során bemutatott termék gyártásban van, illetve a technikai jellemzői nem 
változnak. A CPD kiadási dátuma 18/7/2005. 
 



 
A 601P hagyományos pontszerű optikai füstérzékelő (Thorn Security Ltd.  – TYCO Safety 
Products) alkalmazása mindig a telepítői utasítások szerint kell, hogy történjen. Alkalmazott 
egyéb kiegészítők: 
 
Aljzatok: 
 
5B univerzális, hagyományos aljzat 
MUB univerzális, hagyományos aljzat 
 
Típusok: 
 
601P – M (Marine) 
601P (Vds típus) 
 
DoP / 305 / 2011 CPR: 
 
CPR DoP 0832-CPD-0246 (EN54 - 7: 2000 + A1: 2002 + A2:2006) 
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lliteles foldítás nem hitelesített angol nyelvíi fénymásolatról :1

-------------------BRECertificatiorLimitedandLPCB----------- -,
Buckrralls Lane, oarston, watlbld. HeÍtfoÍdshire, Egyesült Kilályság, WD25 9Xx :

l

i
it

------------ Telefon: +44(0) 1923-664100 Fa.il +44(0)1923-664603 ------------- -.

- E-mail: enquiries@blecefti1ication.co.uk Honlap: www.bleceÍtification'co.uk .- :

--.----..--..--..EK MEGFELELösÉcI TANÚsiTVÁNY
-..... Számal 0832-CPD-0246.-.-..------- - i'

Az Európai Közösségek Tanácsa által 1988. december 21.én kiadott, az építési:.]

termékekre vonatkozó tagálami törvényi, Íendeleti és közigazgatási rendelkezések 1

közelítéséÍől szó|ó 89/106/EGK irrínyelwel (Építési termékek irrínyelve CPD) és;:

az azt módosító, az Európai Közösségek Tanácsa által 1993' július 22.én kiadott li
93/68/EGK irrányelwel össáangban kijelentjük. hogy az alábbi építési telméket: --

601P has[ományos optikai füstérzékel.ő készü|ék tűzérzékelő és riasztó rcnd. ;:

szerekhez (a ternék alkalmazási feltételeit lásd a csatolt mellékletben)' --- -...- - --

melyet a------------ ------------------ t1-l

Thorn security Ltd. (kereskedelmi nevén: Tyco safety Prodlcts) ...--...---.. |;

curity House, Hanwoith House, Ilanworth Road, Sunbury-on-Thames :i

folgalmaz' és a -.......---.--..--.-.-- i
Cel€s1ica-....--.---. -------------'".. 

;.1

Ulice osvobozcni 363' Rajccko' cseh KöztfusaságCZ679 02-
gyfutóüzemében állítanak elő,--.------..-.- ".----.."---- :]

a gyártó üzemi gyfu1lisellenőrzésnek és az iizemben vett temékmint.íkon az e|óirt

vizsgiílati terv sze nt további vizsgálatoknak veti alá' A termék lényeges jellemzöi- -'

Ie vonatkozó első típusvizsgálatot, a gyártóiizem és az üzemi gyár|is-ellenőrzési .ii

rendszer kezdeti vizsgálatát és folyamatos felügyeletét a BRE cefiification Limited

mint bejelentett taíúsító szervezet ellenőrzése mellett végezték, illetve végzik. ---- i;

Ajelen tanúsítvány ig azo1ja,hogy az--'--- .".---..----. il
EN 54 - 7|2000 + A1].2002 _Tíizérzóke|Íj és riasztó rendszerek - Fiistérzékelők i
_ szórt fénnyel, átbocsátott fénnyel vagy ionizációva| működő pontszerű érzé-,

kelők.------.----..- ----..---...----- i:

450t6'/J_F t,K
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jellernzókre vonatkozóan lefit összes rendelkezést betartották, és a íermék az előírt

követelmények9t te1jesíti' ------------....-
A tánúsítvlányt első alkalommal 2005. július l8{in bocsátothrk ki, és mindaddig

érvényb€n marad, amíg a terméket fol}'tatólagosan gyártják' és a hivatkozott har-

monizált múszaki szabYányban lefektetett feltételekben yagy az tizemi gyfutási

feltételekben vagy magában az iizemi gyártás-el1enőrzési Íendszerben lényeges

vtiltoz.ás nem következik be, és az iizemi gyfutís-ellenőrzési rcndszer előírt éves

felÍilvizsgálatait elvégzik....----.----------
olvashatatlan a1áírás -

Nigel SMITHIES - - -: - - - - - - -- - - - - - - - -

a BRE-c€rtification Limited nevéb€n és képvíseletében -.---.--..
Kibocsátás napja: 2005. jttlius l8.

Kiadás szírna: l . . - - - - 
j 

- - - - - - - - - - - -

Oldal: l/2 ----------
A jelen tanúsítvány a BRE ceÍtification Limited tulajdona mara4 a szerződéses

feltételek szeÍint keriil kiboasátásr8' és az tizemi gyáúás.ellenőrz:ési iendszer rend-

szeres felÍllüzsgálata révén marad érvényben és hatályban. . - - .... .

A tanusítvliny hitelességének ellenőrzéséhez keresse fel honlapunkat, va$/ fordul-
jon közvet|enül bozánk

-----.-.--. MELLÉKLET ---.---------...--.-.....-.-.-
a 0832.CPD-024ó száDú megfelelőségi taD|isítványhoz -----------

A Thom secudty Ltd. (kereskedelmi nevén; Tyco safety Products) által foigalma.

zott 601P hagyományos optikai fustérzékeló-készÍilék adataí és felhasználási felté-

A termék a szállító által adott telepítési utasítrásoknak negfelelóen, az alábbi alap-

test€kkel, tartozekokkal, jelzóhang- és érzékenységi beállításokkal (ahol alkalmaz.

ható) haszDáLl}Etó: -- -

Aleptestek
MUB szabványos aljzat

58 szabványos aljzat -

Típusváltozatok: ---

60l P.M (Marine változat) .-----.--.---..

450 t61.)L E_LK
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60lP (VdS változat)

o|vashatatlan a]áírás-

Nigel SMITHIES ---
a BRE certification Limited nevében és képviseletébeu---------.

Kibocsátás napja: 2005. július l8. -------- -

Kiadás szima: l -------------.-----
Oldal2/2
45016#/2013
Az orságos Fordltó és Fordi!áshit€lesitő Iroda ZÍ' tanúsítja, hogy €z a hjte]es foÍdítás az idefrzótt
irat szóvegével mindenb€n mege$/ezik'
Az orságos Fordító és FordltáshjtelesÍtő Iroda zrt. a forditás alapjául szolgá]ó iÍat eÍedetiségéért és
tartalmi valódiságáéÍ nem vállal felelősséget'

Budapest, l0lt ll{n l7
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