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i m. Jozefa Tuliszkowstkiego

PAN$TWOWY I N $TYTI.JI' tsI\DAWO TY
05-420 J$eefdw k/Otwocka, ul, Nrsdwidlariska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZEN IA

Nr 2667120L6
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo2arowej

(Dz. U. 22009 r. nr !78, poz. 13g0, z p6;in. znn.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpo2arowej
im. J6zefa Tuliszkowskiego - padstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Zaklady Kablowe BlTNER.sp.fl.ka 7p$aniezoj1q odlpowiedzialno5ciq
''u].'FredleinatF 

a

30-009 Krak6w
stwierdza, 2e wyr6b: Przewody i kable elel<tyyczne ''o.ra7 SwialtJgwgdowe stosowane do zasilania

i sterowania urzqdzeniami : 
sluiEcV:iiii,,,,: rl,lch;,roniB ;rrzeciwpoiarourej - Kable

elektroenergety€zne, bezhalO€enclwe, ognioodporne do instalercji
przeciwpoiarowych typu HDGs (FEI8!D}, PH!,0 E30-E9t0, HDGs ekwf l[tF[]:80] pH90
E3O,E90, HLGs (FE180) pH90 E30:E90, il{LG5,ekwf:(FEtF0l pH90 830_lElt0

Zakfady Kablowe BITNER sp6lka z ograniczonA odpowierd:rialnoiciE
ul. Fredleina 3/3
30-009 Krak6w

Zaklady Kablowe BITNER sp6lka z ogra.niczonq odpowiedirialnodciq
Zaklad Prod ukcyjny w Trzyciqiu
32-353 Trzyciqi 165 k. Krakowa
pkt. 14.2 zalqcznika do rozporzqdlzenl6lil 1y;p;s1f6 Spnaw rWe'wnqtrznych
iAdministracji z rdnia 20 czerwca 200';l r. w sprawie yuylkazu wrlrorbtlw stuiqrych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lqb,ofhrpniie zdrowiia ii i:ycia oraz
mienia, a takie zasad wydawania do;:r;uszczenia tlyc| wyrob6r,rr do uiytkowania
{Dz. U. Nr 143, poz. 1002}, wprowerdzonego rozpprzqdzeniem znnieniajqcyn
zdnia2T kwietnia 2OtAr.{Dz. u. Nr g!ii,, proz.553}

Dokurnentacja:
1. Wniosek o przeprowaclzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3654/2016 z rCnia 13.04.2016 n.

2. Sprawozdanie z badari nr 8/3438 z dnia 2!.Q4.2005 r., nr 89432 z dnia 21.04.:2006 r., nr 001098 /.2/zan z dnia 02.04.2012 r.
wykonanych w laboriatorium EVPU a.s., sprawozdanie z badaf nr 714-7.1'2e06 z dnia ?tg.04.2006 r., nr ,t1.4-Zl2O06
z dnia 28.O4.2005 r., nr 2235-ZLK/20II z dnia 18.05.2011 r., nr 4tgg-I-ZLtL/2A16 z dnia 08,.015.20:t6 r. {urra;z z aneksem
z dnia r4.07.20t6 r.l, nr 4228-2-ZLK/2016 z dnia 11.07.2016 r. wykonernych w Laboratorium Badari Kabli i tladerri
Srodowiskowych lnstytutu Technik Innowacyjnych EMAG, sprawozdanie z badafi nr t9t9/BW/I6 z dnia 18.07.2016 r.
wykonanych w Zesprit Laboratori6w Proces6w Spalania i Wybuchowojr:i (Bw) CNBOp,plB, sprawoz:danriar z badarri
nr LZP03-1845176/zOONzP z dnia 0L.07.2016 r.,,nr LZP04-7845/L6|Z00NZP z dnia Aj..07.2p16 r., nr tjzp05-jl84tr/Xt'ftO}N1:p
z dnia 01.07.20!6 r., nr LZp06-1845/76/ZOONZ1 z dnia 01.07.2076 r., nr lzFoT-1845/LS/p:,OCtNZp z dnia 01.07.20t5 r.
wykonanych w Zaktad Badari ogniowych lnstytutu Techniki Budovrrlarrej {lTB) oraz sprawozdanie z badari
nr FIRES-FR-122-13-ALINE z dnia 02.08.2013 r., nr FIRES-FR-129-14-AUNE z dnia L7.a7.2A14 r.,,, nr FTRES-FR,-CIO9-15-AUNIE
z dnia 23.02'2015 r., nr FIRES-FR-062-15-AUNE z dnia 26.0,5.2015 r. wykonanycfr w laboratorium FTRES s.r.o

produkowany przez:

w zaktadzie produkcyjnrym:

spelnia wymagania:

Swiadectwo jest wa2ne pod warunk
w umowie nr 2667 /DC/ C\tBOp-ptB/2016.

przez. wnioskodawcq wymagari zawartych

do 23.05.2021, r.

J6zef6w, dnia:
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i m. J ozefa Tu I iszkows;kiego

Pnf*t STWOWY I N STYTUI' BADAWCZY
05-420 J6zef6w k/Otwocka, ul, Nerdwislariska 213

Swlno Ecrwo Do p u szc;zE: N tA

Nr 2667l2OL6

DANE TECHNTCZNE tDENTYFtKUJIICE WYROB

Przewody i kable elektryczne oraz Swiatlowodowe $llosowane do zasilania
i sterowania urzqdzelniami sluiqcymi ochronie przeciwpoiarowej - Kable elektroenergetyczne, hezhailogenowe,,
ognioodporne do instalacji przeciwpoiarowych typu HDGs {FElsgl pHtfto tE30-E90, HDGs ekwf (FE1E0) pHgo E30-

E90, HLGs {FE180},P119,0 E30-E90, HLGs ekwf (FEISII) pH90 E30-[9t]

Oznaczenia:

,HlDGs {,FEtr80).,PH90 E30-E90

HDGI ekwf{FELs0} PH90 E30-E90
Ht.Gs (FE180) PH90 E30-E90

HLGs ekwf (FE180),,|1H90 E30-E90

Odporno5i na ogied (wg PN-EN 50200): I ,Hrol

Ciqgto3i obwodu poddanego dziataniu ognia
(wg PN-lEC 60331-211: FE18O

Ciqgtoii dostaw energii f przekazu sygnaiu
(wg DIN 4102-t2 - dot. kabla stosowanego
jako element zespolu kablowego):

E30.Esl

Napiqcie pracy Uo/U: 300/sot v

Zakres temperatu r pracy: -25"C + +8i5"C

Promiefi zginania (mirrimum): 6 x,tlrednica zewnqtrirna l<abla

Odporno5i izolacji 2yt na napiqcie probiercze: wartoSd skulieczna, prze4 6Cl s: 2.000 V, SCl t.lz

Charakterystyka produkt6w rozkiadu
termicznego kabla:

pH l4,3i
konduktywnode < :t0 pS / mrn

WARIJNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z I t7 rozpori:qdzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych i Adminisrrracji z dnia 20 cz,erwca 2007 r.,nrr sprawie
wykazu wyrob6w slu2qcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i 2ycia oraz mienia,
a tak2e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob6w do u2ytkowania (Dz. U. nr 14i!, poz. L002, z p6in. zm.)
wyr6b powinien by6 oznakowany znakiem j ajqcej i dodal.kowo numerern niniejszego $wiadectwa.
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Zastqpuje Swiadec,tuto dlopr,tsi:aenia nr 25li;7tf201i.5 z dnin, 13|07.2A16; r.

CNBOP-PIE

dr in2. Dariusz Wr6blewski
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