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CERTYF|KAT sTAŁosc! WŁAsclwoscl UzYTKoWYcH
1488_cPR_0555^^,

zgodnie z Rozpożądzeniem Parlamentu Europejskiego i Bady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 20'11 r.
(Fłozpoządzenie cPH), niniejszy ceńyfikat odnosi się do Wyrobu budowlanego:

Elektrozaczepy p-poż. - serii JlS 1800F / 1500
w odmianach:

Jls 1810F / 1580, Jls 1811F / 1581

otaz
_ serai 1800 RF

w odmianach:
181oRFT / Jlsl480BFT, 1811RFT / Jls1481RFT, 181oRF / Jls1480RF, 1811RF / Jlsl481RF,
1860RFT / Jlsl490BFT, 1861RFT / Jlsl491RFT, 1860RF / Jls1490RF, 1861RF / Jls1491RF

ogólną identyfikację Wyrobu, zakres i Warunki stosowania określono W zaĘczniku nr Z-14{}8-CPR-0555M
stanowiącym integralną częśc niniejszego ceńyfikatu;

Poziomy i klasy W}aściwości Użytkowych Wyrobu określono
W zaĘczniku nr Z-1488_cPR-0555M stanowiącym integralną część niniejszego ceńfikatu.

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem lirmowym producenta:

ŁUCZNIK-Lockpol sp. z o.o.
ul. Starorudzka 16A

93-418 Łódź
i wytwalzanego w zakładzie produkcyinym:

ŁUCZNIK-Lockpol sp. z o,o.
ul. Starorudzka 16A

93-418 Łódź

Niniejszy ceńyfikat potwierdza, że Wszystkie postanowienia dotyczące oceny iWeMikacji stałości Właściwości
Użytkowych określone W załączniku zA normy:

EN 14846:2008
(odpowiednik krajowy: PN-EN 14846:2010)

w ramach systemu 1 W odniesieniu do Właściwości uźytkowych określonych W niniejszym ceńyfikacie są
stosowane oraz, źe producent Wdrożył sysiem zakładowej kontroli produkcji W celu zapewnienia utrzymania ich
stabści.

Niniejszy ceńyfikat został Wydany po raz pierwszy 12,05,2016 (zaktualizowany 15,03,2017, 27,07,2o1a i

07.1o.2o2o\ i pozostaje Wżny dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i WeMikacji stałości Właściwości
użytkowych, sam Wyrób budowlany iWarunki jego Wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod Warunkiem,
że nie zostanie zawieszony lUb colnięty przez

K|ERoWNlK
Zakładu ceńylikacji

Y.ffir:a,rn p-
ZASTĘPCA DYHEKTOBA

lnstytutu Techniki Budowlanej

mgr inż. Anna Panemgr inż. Katarzyna Hatowska
Warszawa, 07.1 0.2020 r.
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Załącznik nr Z-1488-CPR-0555M, strona 1/1

stanowiący integratną część ceńyfikatu nr 1488-CPR-0555M

EIektrozaczepy p-poż. - §erii JlS 1800F / 1500
w odmianach:

Jls l810F / l580, Jls 181,tF / 1581
ofaz

- Serii 1800 RF w odmianach:
181oRFT / J|sl480RFT, ,| 811RFT / Jls1481RFT, 1810RF / Jls1480RF, 181l RF / Jlsl481BF, 1860RFT /

Jlsl490RFT, 1861RFT / Jlsl49l RFT, l860RF / J|sl490RF, l66,1RF / Jls1491FF

badanie od porności ogniowej elekrozaczepów przeprcwodzono przy wykorzystaniu drzwj ro.wieranych, aluminiowych prolilówych

Deklarowane zamier.one zastosowanie wyrobu:
Elektrozaczepy p-poż. serii J|s 1800F / 1500 i serii 1800FtF ziden§likowane W dokumentacii technicznej Producenta
(dok. technjczna dla serii JlS 1800F / 1500 !vyd,2 z oa.o5.2017 i dok, techniczna dla seńi 1800 RF Wyd. 2 z 3o.o8.202o)
są prżeznaczone do stosowania W:
- drzwiach przeciwpoźarowych idymoszczelnych 0edno- j dwuskrzydłowych, rozwieranych, a|uminiowych profilowych
o klasie odporności ogniowej nie Większei niż Elr60) Wyposżonych W zamykacze dlzwiowe, W celu zapewnienia
niezawodnego zamknięcia się drżWi itym samym osiągnięcia samocżynnego zamkni€ia W prżypadku pożaru;
- W ryglowanych drzwiach pźeciwpożarowych (jedno- i dwuskrzydlowych, rozwieranych, aluminiowych profilowych o klasie
odporności ogniowej nie Większej niż Elr60) W celU Utrzymania szczelności ogniowei zestawu drzwiowego.

EN 14846:2008

zasadnicze charakteryslyki
wyrobu

Nolma
zharmonizowana Poziomy i/lub

klasy
mandatowe

oceńa
EN 14846:2008

zdolność
do gamoczynnego
zamkniecla

Masa drzwi i siła zamykająca 5.4.
spetnia dla klasy 7

drżWio m3sie 100 kq, max. siła zamvkaiąca 15N
Tnłałość lunkcii samocżynnego
zamykania
Trwałość dzialania żacżepU
eIektryczneQo 5.3.2,

sPetnia dla klasy c
drzwi o masie 700 kg;

ilość cyklibodowczych - 200 tys,;bez obciążenia zapodkiLiczba cykli próbnych

E (szczelność ognioWa)
l 1izolacyjność o8niowa)

5.5. spełnia dla klasy D *)

Klasyfikacja, Wg EN 14846:2008
2 3 4 5 6 7 8 9

Model elektrozaczepu
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seria Jls l800F / 1500 3 c 7 D 0 ą 0
seria 1800 BF 3 c 7 D 0 3 0
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ZASTĘPCA DYREKTOHA
lnstytutu Techniki Budowlanej

t.-l
mgr inż, Katarzyna Hatowska

Warszawa, 07.1o.2o2o r.
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