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GENTRUM NAUKoWo-BADAwczE ocHRoNY PRzEctWPozARowEJ

im. J6zefa Tutiszkowskiego - pANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Jednostka Certyfikujqca I Certification Department
ut.. Nadwistaiska 213, 05-420 J6zef6w

KRAJOWY CHRTYFIKAT
srAtoSct wreScwoScl uzyrKowycH

Nr wydania certyfikaiu: 01

KIEROWNIK
JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ

sL kpt. mgr in2. Tomasz Kielbasa

Dcr2gbtc4.12.20l7

h
Nr 063-UVllB-0076

zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra _rnfrastruktury i Budownictwa z dnra 17 ristopada 2016 r.w sprawre sposobu dekrarowania wrasciwo6ci uzytkowych wyrob6w budowranych iir", .po"oo,znakowania ich znakiem budowranym (Dz. u. poz. tsoo;, ninielszy certyfikat oonosi ii{oo Lyrou,budowlanego:

urzqdzenie steruiEce i sygnalizui4ce - do zastosowania w obiektach budowlanych
- Urzqdzenie integrujqce wraz z oprogramowaniem

- System Zarzqdzania Eludynkiem GEMOS
<o charakterystyce technicznej opisanej w pkt 1 krajowej oceny technicznej,

o przeznaczeniu, zakresie iwarunkach stosowania opisanych w pki z kralowei ocenyiechnicznel
oraz o wlasciwosciach uzytkolvych wyrobu wymienionyctr w pri a r.r"J"*uJ #u"y d;;;;;];

objQtego krajowq ocenq technicznq:

Krajowa Ocena Techniczna CNBOp_plB
nr GNBOP-PIB-KOT-2017/0030_1002t wydanie 1 z dnia 23.,t0.2O17 r.

wprowadzonego do obrotu pod nazwq lub znakiem flrmowym producenta:

Ela-compil sp. z o. o.
ul. Stanislawa Szczepanowskiego g

60-541 Poznari
i produkowanego w zakladzie produkcyjnym:

Ela-compil spr. z o. o.
ul. Stanislawa Szczepanowskiego g

60-541 Poznari
Niniejszy certyfikat potwierdza' 2e wszystkie postanowienia, wynikaiqce z krajowego systemu 1,d9qcfc9 .oceny. i weryfikacji starosci wrasciwosci uzytkowych, w odniesieniu- do 

-dekrirowanycn
wlasciwosci uzytlowych wyrobu zwiqzanych z jego r.mieoonym zastosowaniem, okresronychw ninie.iszym ceMkacie sq stosowan e otaz, Ze..

Producent wdro2yr system zakradow€j.kontrori produkcji w ceru zapewnienia utrzymania
stalosci tych wlasciwosci.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pi^erwszy w dniu29.'12.2017 r., popzedzony ceMkatem nr 3091/2016i pozostaje w mocy do dnia 22.10_.2022 r. pod warunkiem pzestzegania przez producenta wymaganzawanych w umowie ff 76rDcrBr2017 z dnia 29.12.20i7 r. oraz dop-6ki, zastosowana rrajo*J ocin"techniczna wyrobu, metody oceny iweryfikacji starosci wrasciwosci. uzytkowych, sam wyr6b budowrany
i warunki jego wytwazania nie ulegnq zmianie, oraz ze nie zostanie ,in ,"rii"".o"v lri ;;f.i;,y;;",akredytowanq jednostk? certyf ikujqcq wyroby.

Data wydania: 29.12.2017 t.
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