
 
 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
Nr 1/2013 

 
1. 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu 

wyrobu: 
BATERYJNY CZUJNIK DYMU 

OR-DC-609 

2. 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek 
inny element umożliwiający identyfikację 
wyrobu budowlanego: 

JB-S01/EAN 5901752481817 

3. 3. Przewidziane przez producenta 
zamierzone zastosowanie lub 
zastosowania wyrobu budowlanego, 
zgodnie z mającą zastosowanie 
zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną: 

Domowe czujniki dymu 

4. 4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub 
zastrzeżony znak towarowy oraz adres 
kontaktowy producenta, wymagany 
zgodnie z art. 11 ust. 5: 

NINGBO HI-TECH PARK JABO ELECTRONICS Co., Ltd. 
Building 6, No. 799 Lingyun Road,  

Ningbo Hi-Tech Park,  
315103 Ningbo,  

China 

5. 5. Nazwa i adres kontaktowy 
upoważnionego przedstawiciela, którego 
pełnomocnictwo obejmuje zadania 
określone w art. 12 ust. 2: 
 

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.  
ul. Katowicka 134,  
43-190 Mikołów 

6. 6. System lub systemy oceny i weryfikacji 
stałości właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego określone w załączniku V: 

1/1+ 

7. 7. W przypadku deklaracji właściwości 
użytkowych dotyczącej wyrobu 
budowlanego objętego normą 
zharmonizowaną: 

EN 14604:2005+AC1:2008 
(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej,  

jeśli dotyczy) 
THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION (BSI)  

Kitemark Court Davy Avenue, Knowhill Milton Keyners MK5 8PP, 
 United Kingdom 

przeprowadził(-a/-o) 
Jednostka Notyfikowana: 0086 

w systemie 1/1+ 
(opis zadań strony trzeciej, określonych w załączniku V) 

i wydał(-a/-o) Certyfikat Numer: 
0086-CPR-550646 

 
Notyfikowana jednostka certyfikująca wyrób wydaje certyfikat stałości 
właściwości użytkowych wyrobu na podstawie: ustalenia typu wyrobu na 
podstawie badań typu (w tym pobierania próbek), obliczeń typu, tabelarycznych 
wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu; wstępnej inspekcji zakładu 
produkcyjnego i zakładowej kontroli; stałego nadzoru, oceny i ewaluacji 
zakładowej kontroli produkcji. 

8. 8. W przypadku deklaracji właściwości 
użytkowych dotyczącej wyrobu 
budowlanego, dla którego wydana 
została europejska ocena techniczna: 

nie dotyczy 



9. Deklarowanie właściwości użytkowe: 
 

Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 14604:2005+AC:2008 

Zasadnicze charakterystyki 
Właściwości 

użytkowe 
Klauzula 

Nominalne warunki aktywacji, czułość, 
opóźnienie reakcji (czas reakcji), wydajność w 
warunkach pożaru 

Spełnia 4.12, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18 

Niezawodność działania 

Spełnia 
4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 

4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.24 

Tolerancja na napięcia zasilania 

Spełnia 5.21 

Niezawodność działania i opóźnienia reakcji 

Spełnia 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.12, 5.13 

Niezawodność działania, stabilność elektryczna 

Spełnia 5.14 

 
Uwagi do tabeli: 
 
1. Kolumna 1 zawiera wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych dla 
zamierzonego zastosowania lub zamierzonych zastosowań wskazanych w pkt 3 powyżej; 
 
2. Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 i zgodnie z wymaganiami art. 6, kolumna 2 zawiera deklarowane 
właściwości użytkowe wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy, powiązane z odpowiednimi zasadniczymi charakterystykami. 
Zawiera litery „NPD” (właściwości użytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined), o ile właściwości użytkowe nie zostały 
zadeklarowane; 
 
3. Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 kolumna 3 zawiera: 
a) datowane odniesienie do odpowiedniej normy zharmonizowanej oraz w stosownych wypadkach numer referencyjny zastosowanej 
specjalnej lub odpowiedniej dokumentacji technicznej; 
  lub 
b) datowane odniesienie do odpowiedniego europejskiego dokumentu oceny, w przypadku gdy jest on dostępny, oraz numer referencyjny 
zastosowanej europejskiej oceny technicznej. 

 
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. 
 
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. 
 
W imieniu producenta podpisał(a): 
 
Aleksandra Owczarek 
Prezes 
………………………… 
(nazwisko i stanowisko) 
 

Mikołów, dnia 05.11.2013 r. 
………………………… 

 
…………………………………. 

(miejsce i data wydania) (podpis) 

 
 

 


