
§
cNBoP-PIB

JEDNoSTKA NoTYF|KoWANA / NoTlFlED BoDY 1438

Centru m N a u kowo-Badawcze Och rony Przeciwpożarowej
l m. J ózef a Tu l l szkow skleg o

"::*x^:::T::,,.,,:il:,
polska / poland

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCWOŚC! UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438.cPR.0742
Zgodnie z Rozpoządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ln compliance with Regulation 305/2011/EU of the European
(UE)305/2011 z dnia 9 marca2011r, (Rozpoządzenie CPR), Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction
niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego: Products Regulation or CPR), this ceńificate applies to the construction

product:

Głośnik do dźwiękowych systemów ostaegawcrych
typu FCS-66FEN, FCS-810FEN

<Opis wyrobu, zamiezone zastosowanie,
właścitłości użytkorve patz kolejne strony certyfikatu>

wprowadzanego do obrotu pod nazwąhandlową
Iub znakiem firmowym producenta:

Guangzhou CMX Audio Co., Limited
302RM 3#, Honghui lndustrial Zone, Zhongyuan RD, Shibi Area

Panyu, Guangzhou, People's Republic of China

i wytwarzanego w zakładzie produkcylnym: and produced in the manufacturing plant:

ic audlo GmbH
BoehringerstraBe 14 a

D-68307 Mannheim, Federal Repub|ic of Germany

Niniejszy ceńyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia This ceńificate attests that all provisions conceming the assessmalt
dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych and verification of constancy of performance described in Annex ZA
określone w załączniku ZA normy: of the standard:

EN 54-24:2008 Flre detection and fire alarm systems -
Pań24: Components of voice alarm systems - Loudspeakers

w ramach systemu '1 w odniesieniu do właściwości użytkowych under system 1 in relation to the peńormance set out in this certificde
określonych w niniejszym ceńyfikacie są stosowane oraz are applied and that the manufacturer has implemented factcry
że producent wdrożył zakładową kontrolę produkcJi, która jest production control, which is assessed to ensure constancy of
oceniana w celu zapewnienia stałości właściwości uźytkowych peńormance of the construction product,

wyrobu budowlanego,

Niniejszy ceńlikat został wydany po raz pierwszy
w dniu 26.11.2020 r. i pozostaje ważny, zgodnie z umową
nr 64IDC/CPR/2020, do dnia 25.11.2030 r, dopóki nie zmleni
się norma zharmonizowana, sam wyrób budowlany, metody
OiW SWU i warunki jego wytwazania nie uląną istotnej

zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie zawieszony,
cofnięty lub nie nastąpi zakończenie
pzez notfikowaną jednostkę certyfi kującą wyrób

Loudspeaker for voice alarm systems
type FCS-66FEN, FCS-81 0FEN

<Product descńption, intended use,
peńormances see the following pages of the ceńificate>

placed on the market under the name or trade mark of:

This certificate was first issued on November 26,2020 and will remdn
valid, in accordance with the agreement no 64/DC/CPR/2020, until

November 25, 2030 as long as neither the harmonised standard,
the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing
conditions in the plant are modified significantly, unless suspended,

or terminated by the notifled product ceńification body

Nr wydania ceńlikatu:
ceńificate issue no:

Data wydania:

lssue date:

01

26.11.2020

rvz, Zastępca DyreKora ds, Certyfikacji i Dopuszczeń
Depu§ Director for Ceńilication and Admittance

st. bryg. dr in{. Jacek Zboina
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Opis wyrobu l Product description

CNBoP-PIB

rzwa wyrobu budowlanąo:
eme of construction prduct:

Oośnik do dźwiękowych systemów ostnegawczych typu FCS.66FEN, FCS-810FEN
Loudspeaker for voice alarn svstems łyDe Fcs-66FE^r. rcs-illFEN

uekErowane zaml€riaone zaslo§owanle:
Declared peńrmance:

Bezpieczeństwo pożalowe
Fire §afety

Europejska noma zharmonizowana:
EuroDean harmonised standań:

EN 54-24:2008 Fire detection and fire alarm systems . Pań 24: Components of voice alarm system§ . Loudspeakes

Typ głośnika:
l otńśDqekpf, lvE, FCS_66FEN

Typ transbrmatora:
Transfołmer tvoe: B1 00055_1 0

Napięcie zasllania głośnika [V]]
l olńśDceku Dowil vólleE Nl 100

lvloc znamionowa głośnika [W]:
Loudspeaker rated power Ml: 6

Ustawienia mocy głośnika na odczepach transformatora W
Loudspeaker output seftinq on the transfumu taps [yvl:

6/3/1,5/0,75

lmpedancja glośnika [o];
LoIń śDeł k cr im Dc{l encc I() l, 8

lmpedancja transformatora - dla poszcząólnych odczepow [0]:
lmndancd d tan§umq - for oafticular tenninals [an 1667/3333/6667/13333

Maksymalny pziom ciśnienia akustycznĘo (moc znamionowa / 4m) [dB]
llaxinum sound yessurc level (ratd Wer / 4m) [dBl:

81

Czułość S ('lW / 4m) [dB]:
sensitivitv s uW / 4m) IdBI:

752

Ką promieniowania dla 500 Hz [']:
Coverae anqb fu ffi Hz I"|

180

K4 promieniowania dla 1 kHz I

Coveraę anqle fu 1kHz ["l
180

Kąt pomieniowania dla 2 kHz [']:
Coveraae anale for 2kHz ["l 160

Kąt promieniowania dla 4 kHz [']:
coveraqe anqlefał 4kHz I"|

84

Rodzaj środowiska pracy:

TvOe of wqk environment:

Stopień ochrony lP:
lP Drotection:

21c

laciski:
Teminals:

ceramiczna kostka pzyłązeniowa
ceramic@nnef,'tlon blńk

Sposób zamocoWania:
TvOe of in§allatbn:

montż do sufitu podwieszanąo
susoended ceilina moufitd

Wymiay glośnika z obudową [mm]:
Dimensbns d lońspeaker wth ltousinq Imnl:

0200x90

|\,i|ateriał obudowy:
Material of housinq

metal

metal
lvasa [g];

Mass /ol 900

Elementv oD( rrronts lnformacia idenMkuiaca l ldentitvins data
Wańośc korekcji:

Coqection value:
'l00 

Hz I soo tlz | 1250 Hz-6dB | -sdB l *SdB
Parametr zadziałanla bezpiecznika:
F use activation par aneter :

152"c, 10A, 250V

Rodzaj i typ kondensatora:
Tvoe of capacitor:

nie dotyczy
not aąDlicable

Filtr:

Filter <rTn-D;:t #H#k
Typ dodatkowego zabezpieczenia: // \

Twof additfunalprot*lion: ^/_r\§ F,"ii:l""ł;f,/Ą. Jr,nffi"
Nrwydaniaceńyfikatu; 01

certificate issue no:

Data wydania: 26.11.2020
lssue date:

§§l
\* ffi

tr§:H!
4,_\§., § -/;}:*§

DYREKToR cNBbP-PIB
D|R$GTOR of CNBOP-PIB

,J 
l(Xv))rLe

,ca DyreKora ds. CertyfikaĆ)i i Dopuszczeń
Director for ceńification and Admittance

Dc/cPR-13/12.09.2016

Deputy Director for Ceńification and Al
st. bryg, dr inż. Jacek Zboina
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Nr wydania certyfikatu
ceńificate issue no:

Data wydania:
Issue date:

ovnerroRćfup.pls

'.5LT,,";'NBoP'PlB

01

26.11.2020

lĄ-r/

-.§

Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
Deputy Director for Ceńification and Admittance

1438-cPR-0742

Uslawienia mocy glośnika na odczepth transformatora W: 6l3l1,5l0,75

lmpedancia transformatora - dla pszcząólnych odczepoil [0]: 1667 / 3333 / 6667 / 13333

lilaksymalny poziom ciśnienia akustycznego (moc znamionowa / /kn)

Ką promieniowania dla 1 kHz [']:

Kąt promieniowania dla 2 kHz ['

Kąt promieniowenia dla 4 kHz [']:

Wymiary głośnika z obudową [mm] a 265 x 108

Dc/cPR-13/12,09,2016

W
st. bryg. dr inż. 

fcek 
Zboina
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Wykaz właściwości użytkowych l Table of peńormance

Nr wydania certyfikatu: 01

ceńificate issue no:

Data wydania: 26.11.2020
lssue date:

wz. Zastępca Ęrektora ds.
Deputy Director for

i Dopuszczeń
and Admittance

Strona/Page4l4
!

Nazwa w
Name of
Dekhrou

robu budowlanąo:
ónśtnraliDn nftńucł|

Głośnik do dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu Fcs-66FEN, Fcs-810FEN
Lóudśneaker fal vóiae 2l2rm śvśtem_s lvne FćS.66FEIV. FCS-81lFEN

,rmancg:

Bezpieczenstwo pozarowe
Fie safetv

EuropeFl(a norma zharmonlzowana:
Eurooaan harnnnised sbndard: EN 51.21:2008 Fire detection and fire alarm systems - Pań 24: Components of voice alarm systems - Loudspeakea

Lp.
No.

Zasad n icze charakterysĘki wyrobu
Essenfia/ characteristics of the product

EN 5ł24:2008 właściwości
uŻytkovve 1)2)

Peńormance1)2|
Rozdział
Clause

§ł ,rs
1 G ran ice charakterystyki czestotliwościow ei l F req uencv re spon se l i m it 4.2 pełnia / pass

2 powtazalnośc / R eprod ucibility 5,2 oelnia i pass

3 lmpedancia znamionowa / Rated impedance Ea soełnia / pass

4 Charakterystyka kątowa pozioma i pionwa l Hoizontal and veftical coverage angles 5.4 pe}nia / Pass
5 Maksymalny poziom ciśnienia dbłięku l Maximum sound pressure level 5,5 Spełnia / Pass

I l E
b Tnłałośc / Durabilitv 4.3 ;oełnia / Pass
7 konstrukcia l construction 4.4 pełnia / Pass
8 znakowanie i dokumentacia techniczna / Markinq and data 4,5 Spełnia / Pass
9 Znamionowa moc dźwięku (tnłałośc) l Rated noise power (durability) 5,6 Spełnia / Pass
10 Stopień ochrony obudowy / Enclosure protection 5.18 Spełnia / Pass

11 Suche ooraco (odpomośc) i Dry heat (operational) 5.7 spetnia / pass

12 Suóe goąco (wytrrynah!ń| l Dry heat (eńunne) 5,8
Nie dotyczy

Not applicable
13 Zimno (odpomośc\ l Cold (owrational) 5.9 spelnia / pass

14 Wihohe qoraco cykliczne (odpomość\ l Damp heat, cvclic (operatbnal) 5,10 oełnia / pass

15 Wilgotne qoąco stałe (wytrzymałośc\ l Damp heat, steady slate (endurance) 5,1 1 Spe}nia / Pass

16 Wilgotne goąco cykliczne (Wytrzymałość) l Damp heat, cyclic (endurance) 5.12
Nie dotyczy

Not applicabb

17 Korozja spowodowana dwutlenkiem siarki (wytzymałośc) / Su/phur dioxide corrosion (endurance) 5,13 Spełnia / Pass

18 Udar (odpomośc) / Shock (operational) 5,14 spełnia / pass

19 Udezenle (odoomosc) i /mp act (operational) 5,15 soełnia / pass

2a wibracie sinusoidalne (odpomośc) / vibration, sinusoidal (operational) 5.16 Spełnia / Pass
21 Wibracie sinusoidalne (Wytrzymałość\ / Vibration, sinusoidal (endurance) 5.17 spełnia / pass

1) ,NPD' (! właściwości użyfroUe nieustalone, ang. No Pułumanca Dat.fminą oznłj;a, że włściwości użytkowe nie uosą ustalone pżez cNBoP-PlB,
'NPD' (ie. No Pńonnanf€ Detefinined) means ńat peńunarces were not determined by CNB0P-PIB.

2) 4Ps "Hie dotyczy" oznłza, że zasadnicza charakterystyka nie ma zstosowania dla danąo wymbu.
'Nd aŃkźae' mean§ tnaf ńe es§eńia/ chandńdb dctJs not aŃy to the Nodrct in qrcstion.

Dc/cPR-13/12 09 2016

st, bryg. dr inż. Zboina
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