mgr Joanna Buczulska tłumacz przysięgły języka węgierskiego
Wierzytelne tłumaczenie z języka węgierskiego
Tłumaczony dokument: Tanúsítvány

ITB TANÚSÍTÁSI IRODA -/1488. SZ. KIJELÖLT SZERVEZET -/ÉPÜLETTECHNIKAI INTÉZET -/TANÚSÍTÁSI IRODA -/ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295, email: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl -/[Jobb felső sarokban logó]: LENGYEL TANÚSÍTÓ KÖZPONT. TERMÉKTANÚSÍTÁS. AC 020 -/-

- TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY - 1488-CPR-0716/W –
Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU sz. építési termékek forgalmazására vonatkozó
harmonizált feltételek megállapításáról szóló rendelete (2011. március 9.) (CPR rendelet)
alapján ez a tanúsítvány -/füstterjedést gátló rendszerekben alkalmazott SMOKE
- építési termékre vonatkozik –

®system füstelvezetők

- az EN 13501-4:2016 szerinti tűzállósági osztálya - E600 120 (ho) S1500single –
A termék általános leírását, a felhasználási területét és feltételeit a jelen tanúsítvány szerves
részét képező Z-1488-CPR-0716/W melléklet tartalmazza; -/A termék teljesítményének szintjét és osztályát a jelen tanúsítvány szerves részét képező
Z-1488-CPR-0716/W melléklet tartalmazza. -/A termék a gyártó alábbi kereskedelmi neve vagy védjegye alatt kerül forgalomba: -/ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 8B
00-719 Warszawa

- amely a gyártó: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
- helyszínű üzemében gyártott -

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az EN 12101-7:2011 (nemzeti megfelelője: PN-EN 12101-7:2012)
szabvány ZA melléklete szerint meghatározott teljesítmények és a teljesítmény állandóság
értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekinteteben a vonatkozó (1)
rendszer szerint a jelen tanúsítványban meghatározott teljesítmény teljesül és a gyártó az
állandóságuk fenntartása érdekében a gyártásellenőrzés rendszert bevezette. -/-

Ez a tanúsítvány, amely először 2019.02.19-én került kiadásra, a harmonizált szabvány, a
termék

teljesítményének

értékeléséhez

alkalmazott

vizsgalati

módszerek

és

a

gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, a termek és annak gyártási körülményeinek
változatlansága esetén határozatlan időre érvényes, amennyiben a terméket tanúsító
kijelölt szervezet a tanúsítványt nem függeszti fel vagy nem vonja vissza. -/-

Tanúsító iroda vezetője mgr inż. Hatowska Katarzyna [aláírás] -/Épülettechnikai Intézet Igazgatója dr inż. Geryło Robert [aláírás] -/Varsó, 2019.02.19. -/[Köralakú pecsét lenyomata]: ÉPÜLETTECHNIKAI INTÉZET -/-

REPERTORIUM 55/2020
Ja, niżej podpisana Joanna Buczulska, tłumacz przysięgły języka węgierskiego, wpisana na listę Tłumaczy
Przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polski, pod nr TP/2749/05 potwierdzam
zgodność powyższego tłumaczenia z przedłożonym mi oryginałem dokumentu sporządzonym w języku węgierskim.

Zakopane, 2020-03-12

mgr Joanna Buczulska tłumacz przysięgły języka węgierskiego
Wierzytelne tłumaczenie z języka węgierskiego
Tłumaczony dokument: Tanúsítvány

ITB TANÚSÍTÁSI IRODA -/1488. SZ. KIJELÖLT SZERVEZET -/ÉPÜLETTECHNIKAI INTÉZET -/TANÚSÍTÁSI IRODA -/ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295, email: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl -/[Jobb felső sarokban logó]: LENGYEL TANÚSÍTÓ KÖZPONT. TERMÉKTANÚSÍTÁS. AC 020 -/Z-1488-CPR-0716/W melléklet 1/1 oldal
a 1488-CPR-0716/W sz. tanúsítvány szerves részét képezi
- füstterjedést gátló rendszerekben alkalmazott SMOKE

®system füstelvezetők -

Alapvető termékjellemzők és teljesítmény -/Alapvető termékjellemzők és teljesítmény

EN 12101-7:2011
Fejezet

Tűzállóság
Integritás
Szivárgás
Mechanikai állandóság (E-re vonatkozóan)
Keresztmetszet állandóság (E-re vonatkozóan)

Szint és/vagy
osztály

Értékelés

E600
E600S
-

megfelel
megfelel
megfelel
megfelel

4.1.2. a), 4.4.1.
4.1.2. b), 4.4.1.
4.1.2. c)
4.1.2. d)

A termék tervezett felhasználási területe: -/füstelvezető rendszerekben 600 0C-on alkalmazott füstelvezetők -/A termék részletes azonosítását, felhasználási területét és feltételeit az RS-18/T-542 sz.
2018.12.14. keltezésű besorolási jelentés tartalmazza. -/-

Tanúsító iroda vezetője mgr inż. Hatowska Katarzyna [aláírás] -/Épülettechnikai Intézet Igazgatója dr inż. Geryło Robert [aláírás] -/Varsó, 2019.02.19. -/[Köralakú pecsét lenyomata]: ÉPÜLETTECHNIKAI INTÉZET -/REPERTORIUM 56/2020
Ja, niżej podpisana Joanna Buczulska, tłumacz przysięgły języka węgierskiego, wpisana na listę Tłumaczy
Przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polski, pod nr TP/2749/05 potwierdzam
zgodność powyższego tłumaczenia z przedłożonym mi oryginałem dokumentu sporządzonym w języku węgierskim.
Zakopane, 2020-03-12

mgr Joanna Buczulska tłumacz przysięgły języka węgierskiego
Wierzytelne tłumaczenie z języka węgierskiego
Tłumaczony dokument: Tanúsítási jel

ITB TANÚSÍTÁSI IRODA -/1488. SZ. KIJELÖLT SZERVEZET -/ÉPÜLETTECHNIKAI INTÉZET -/TANÚSÍTÁSI IRODA -/ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295, e-mail:
certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl -/- TANÚSÍTÁSI JEL –
Ezennel, az alábbi cég:
ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 8B
00-719 Warszawa
mint az alábbi termék gyártója:

füstterjedést gátló rendszerekben alkalmazott SMOKE ®system füstelvezetők
a 1488-CPR-0716/W sz. tanúsítvány érvényessége idején jogosult az ITB „ÉPTÉSI TERMÉK”
tanúsítási jel használatára
[tanúsítási jel grafikai ábrázolása] -/Tanúsító iroda vezetője mgr inż. Hatowska Katarzyna [aláírás] -/Épülettechnikai Intézet Igazgatója dr inż. Geryło Robert [aláírás] -/Varsó, 2019.02.19. -/[Köralakú pecsét lenyomata]: ÉPÜLETTECHNIKAI INTÉZET -/-

REPERTORIUM 57/2020
Ja, niżej podpisana Joanna Buczulska, tłumacz przysięgły języka węgierskiego, wpisana na listę Tłumaczy
Przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polski, pod nr TP/2749/05 potwierdzam zgodność
powyższego tłumaczenia z przedłożonym mi oryginałem dokumentu sporządzonym w języku węgierskim.

Zakopane, 2020-03-12

