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Zgodnie zRozpoządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)305/2011 z dnia 9 marca2011r, (Rozpoządzenie CPR)
niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Głośnik do dźwiękowych systemów ostzegawcrych
Ępu FCS-56MEN, FCS-66MEN

<Opis wyrobu, zamiezone zastosowanie,
vńaścirvości użytkotł,rc patz kolejne strony certyfikatu>

wprowadzanego do obrotu pod nazwą handlową
lub znakiem firmowym producenta:

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia

dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości uzytkowych
określone w załączniku ZA normy:

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wlaściwości użytkowych
określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz
że producent wdrozył zakładową kontrolę produkcli, która jest

oceniana w celu zapewnienia stałości właściwości uzytkowych
wyrobu budowlanąo,

Niniejszy ceńyfikat został wydany po raz pienvszy
w dniu 26.11.2020 r. i pozostaje wazny, zgodnie z umową
nr 63/DC/CPR/2020, do dnia 25.11.2030 r. dopóki nie zmieni
się norma zharmonizowana, sam wyrób budowlany, metody
OiW SWU i warunki jego wytwazania nie ulegną istotnej
zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie
cofnięty lub nie nastąpi zakończenie
pzez notyfikowaną jednostkę ceńyfikującą wyrób

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

Panyu, Guangzhou, People's Republic of China

i wytwazanego w zakladzie produkcyjnym: and produced in the manufacturing plant:

ic audio GmbH
BoehringerstraBe 14 a

D-68307 Mannheim, Federal Republic of Germany

EN 54-24:2008 Fire detection and fire alarm systems -
Paft24: Components of voice alarm systems - Loudspeakers

Nr wydania ceńyfikatu
certificate issue no:

Data wydania:

lssue date:

01

26.,1,1.2020

CERTYFIKAT sTAŁOscl WŁAsclwoscl UzYTKoWYcH
cERTlFlcATE 0F cONsTANcY 0F PERFORMANCE

1438.cPR-0741
ln compliance with Rąulation 305/201,1/EU of the European
Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the ConstructiDn
Products Regulation or CPR), this ceńificate applies to the construction
product:

Loudspeaker for voice alarm systems
Ępe FCS-56MEN, FCS-66MEN

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

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

This ceńificate attests that all provisions conceming the assessment
and verification of constancy of peńormance descńbed in Annex ZA
of the standard;

under system 1 in relation to the peńormance set out in this ceńificate
are applied and that the manufacturer has implemented factory
production control, which is assessed to ensure constancy of
peńormance of the construction product.

This certificate was first issued on November 26,2020 and will remain
valid, in accordance with the agreement no 63/DC/CPR/2020, until

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

or terminated by the notified product ceńification body.
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1438-cPR.0741
Naz*a wyrobu budowlanąo:
NamQ ot constuction prduct:

Głośnik do dźwiękowych systemów ostżegawczych typu FCS.56MEN, FC5-66MEN
Loudspeaker lor voice alalm svstems tyoe Fcs-56ME/v. Fcs-66MEv
tsezpleczenstwo pozarowe
Fire safety

EN 5ł24:2008 Fire detection and fire alarm systems . Pań 24: Components of voice alarm systems . Loudsp€akerc

Opis wyrobu l Product description
Typ głośnika:

LońsDeaker tvpe:
FcS_56MEN

Typ transformatora:
Transfxmer tvDe:

B1 00056-1 0

Napięcie zasiIania głośnika [V]:
l olńśneeku norcr volteoc Nl, 100

l\,loc znamionorva głośnika W]:
l otńsncakcr rałcd Mwcr [W, 6

Ustawienia mocy głośnika na odczepach transformatora W:
LońsDeaker outout seftino on the transformer taos [|lV'I:

6/3/1,5/0,75

lmpedanc]a głośnika [Q]:
LońsDea ker im oed a nce lr)l. 8

lmpedancia transformatora - dla poszcząólnych odczepów [0]:
lmDedance of transformer - fu Dańcular terminab [aI:

1667 / 3333 / 6667 / 13333

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (moc znamionowa / 4m) [dB]
Maximum sound pressure level (rated power / 4m) ldBl:

81,6

Czułość S ('lW / 4m) [dB]:
sensitivitv s llw / 4m) IdBl:

7(o

Kąt promieniowania dla 500 Hz [']:
Coverae anole fm 5Iń Hz I"| 180

K4 promieniowania dla 1 kHz [']:
Covera@ anole for 1 kHz I']

178

Kąt Fomi€niołania dla 2 kHz [']
covqaqa anqbfu zkHz ["l

lbU

Kąt promienjowania dla 4 kHz [']:
coveraoe anole fU 4kHz ["|

94

Rodzaj środowiska pracy:

Tvoe of work environnent
Stopień ochrony lP:
lP prd&tion: 21C

Zeiski:
Te/minals:

ceramiczna kostka pźyłączeniowa
cuanic connetion blmk

sposOD zamOcOwanla:

TW of installation:
montź do sufitu podWieszanąo

susDended cei li no m ountd
Wymiary głośnika z obudową [mm]:
Dimensions of lońspeaku wlh housinq [mml:

a 180 x 125

Materiał obudowyl
MaErial of housinq:

metal

netal
Nłasa [g]:

Mass [ql
1 200

ementv oocionalne l oDtional elements lnformacia idenMkuiaca l ldentitying date
Wańośc korekcji:

Cffiection valLE:
160 Hz | 200 Hz I a00 Hz | 1600 Hz | 10000 Hż | 12500 Ht.6dB l *6dB l 6dB l -6dB l *6dB l {dBl

Parametr zadziałania bezpiecznlka:
F use activation parameter: 152,c, 10A,250V

Rodżaj i typ kondensatora:
TvN of calacitq:

nie dotyczy
not applicable!Ł ,4 WPDx ;?,Yłffil##m;ffi*'*, M §.r,ż^*wA ;r,nffi.

Nr wydania ceńyfikatu
certificate issue no:

Data wydania:
lssue date:

01

26.11.2020

DYREKTOR (

DlRECTOR of

wz, Zastępca Dyrektora ds. i Dopuszczeń

st. bryg, dr inż. Jacek Zboina
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Opis wyrobu l Product description

6/3/1,5/0,75

Impedancja transformatora - dla poszcząólnych odczepów [0]:
lmpedance of transformer - fU particular terminals [Q|:

1667/3333/6667/13333

Malsymdny pziom ciśnienia akustycznĘo (moc znamionowa i

czułqśćs(lW/4m)

Ę pomieniowania dla 1 kHz [']:

Kąt promieniowania dla 2 kHz [']:

Nrwydaniaceńyfikatu: 01

ceńificate issue no:

Data wydania:
lssue date:

DlĘPTOR of CNBOP.PIB
,/l

<u/lą,|(
rrz. Zastępca Ęrekton ds. Certyfikacji i Dopuszczeń

DepuĘ Director for Ceńifcation and Admittance
st. bryg. dr inż/ Jacek Zboina

ffi
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Dc/cPR_13/12,09,2016

26,11,2020 ńĘtF ot
h6Ńq.ś
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DlRECTOR of CNBOP-PlB

Nrwydaniacertyfikatu: 01

ceńificate issue no:

Data wydania: 26.11.2020
lssue date:

^t.Łblult,
rvz, Zastępca Ęrektora Os, PenPimc;ii Dopuszczeń

DepuĘ Director for Ceńiflcation and Admittance
st. bryg. dr inż/Jacek Zboina

1438.cPR-0741

Wykaz właściwości użytkowych l Table of peńormance

Lp.
lVo.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
Essential characfer3tics of the product

EN 54.24:2008 waściwości
uŻytkou€ 1)2)

Peńormance1\2l
Rozdział
Clause

l peńormance under fire conditions
1 Granice charakterystyki częstotliwościowĄ l Frequency response limń 4.2 spełnia i pass
2 Pął/tażalnośc / R ep rod ucibility 5.2 pełnia / pass
3 lmpedancja znamionowa / Rated impedance 5,3 pełnia / pass
4 Charakterystyka kątowa pozioma i pionowa l Hońzontal and veftical covenge angles 5.4 pełnia i Pass
5 lilaksymalny poziom ciśnienia dvfiięku l Maximum sound pressure level 5.5 Spełnia / Pass

reliabilifi E
6 Irwabść l Durability 4.3 spełnia / pass

Konstrukcja / construcllon 4.4 spełnia / pass
8 Znakowanie i dokumenĘcia techniczna / Marking and data 4.5 Spe}nla / Pass
9 Znamionowa moc dżutięku (tnralośc\ l Rated noise power (durability) 5,6 spełnia / Pass
10 Stopień ochrony obudowy / Enclosure protection 5.18 Spełnia / Pass

11 Suche gorąco (odpomość) / Dry ńeat (operational) E7 spełnia / pass

12 Suche goąco (wytrzymabść) l Dry heat (endurance) 5,8
Nie doĘczy

Not applicable
13 Zimno (odpomośc\ l Cold (operational) 5,9 spełnia / pass

14 Wilgohe qoĘco cykliczne (odpomość) l Damp heat. cvclic bperat|anal) 5.10 Spełnia / Pass
,l5

Wilgohe goąco stałe (wfiąmałośó\ l Damp heat, steady state (endurance) 5.,l 
,l

spełnia / pass

lo Wilgotne goąco cf kliczne (Wytąmałość) l Damp heat, cyclic (endurance) 5.12
Nie dotyczy

Not applbable

17 Korozja spowodowana dwutlenkiem siarki (wytąmałośc] l Sulphur dioxide conosion (endurance) 5.13 spelnia i pass

18 Udar (odpomośc) / Shock (opentional) 5,14 Spełnia / Pass
19 Udezenie |Ńpomośc) l lmpact (operational) 5,15 Spełnta i Pass
20 Wibracje sinusoidalne (odpomośc) / Vibratlon, sln usoidal (operational) 5,16 spelnia / pass
21 Wibracie sinusoidalne (wfiąmałość) / Vibration, sinusoidal (endurance) 5.17 soełnia / pass

1) 

"Hpo" 
(tj. *ai,c,*osci użytkowe nieusta|one, ang. No Peńumance Dataminą ozrteża, że włdcirvoś§i użytkowg nig zosą ustdone pżez cNBoP_PlB

'NPD' (ie. |ło Peńunan@ Determined) neans thal peńrnarcx rere not ktermind by CNBOP-PIB.
2) zapis 

"Nie 
dotyczy" ozfla,za,żez§dnicza charaktsrystyka nie ma zastosowania dla danąo wyobu.

'Nd awlicaue' means that the esgęĄal characbńśic d@s not awly to the r,l//lat in qlfJłbn.
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