
    

 

 

 

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
National declaration of performance 

NDoP/AWOZ-P/2019/1 
 

 

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: 

Name and trade name of the construction product:  

Puszki instalacyjne przeciwpożarowe o odporności ogniowej E30, E60 i E90 (wg DIN 4102-12:1998) 
Fire-resistant junction box with fire resistance class E30, E60 and E90  (acc. to DIN 4102-12:1998) 

 

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: 

Identification of the type of the construction product: 

AWOZ-125P, AWOZ-125P1A, AWOZ-125S, AWOZ-125S1A, AWOZ-225P, AWOZ-225S, 
AWOP-225PR, AWOP-225SR, AWOP-325PR, AWOP-360PR, AWOP-425SR, AWOP-625PP, AWOP-925PP,  AW0P-960PP 

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 

Intended use or uses: 

Podtrzymanie funkcji elektrycznych zespołu kablowego. 
Supporting the electrical functions of the cable assembly. 

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: 

Name and address of the manufacturer and production site of the product:  

PULSAR K. Bogusz sp.j. 
Siedlec 150 

32-744 Łapczyca, PL 

 

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 

Name and address of authorised representative, where applicable 

Nie dotyczy 
Not applicable 

 

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 

National system applied for assessment and verification of constancy of performance: 

System 1+ 
System 1+ 

7. Krajowa specyfikacja techniczna: 

National technical specification: 

 7a. Polska Norma wyrobu: 

 National technical specification    

Nie dotyczy 
      Not applicable 

 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu 

 lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: 

 Name of accredited certification body, number of accreditation and number of national certificate or name of 

 accredited laboratory / laboratories and number of accreditation: 

 

 7b. Krajowa ocena techniczna: 

 National Technical Assessment: 

 Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: 

 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: 

 Technical Assessment Body / National Technical Assessment Body 

 Name of accredited certification body, number of accreditation and number of certificate: 

 



Krajowa ocena techniczna CNBOP-PIB-KOT-2019/0109-3704 wydanie 3 
National assessment and verification of constancy of performance CNBOP-PIB-KOT-2019/0109-3704 edition 3 

 

8. Deklarowanie właściwości użytkowe: 

Declared Performance 

 

Lp. Właściwości Wymagania Metody badań 

 

 

 

1. 

Podtrzymanie funkcji elektrycznych zespołu 

kablowego 

 

(zapewnienie ciągłości dostawy energii elektrycznej 

lub przekazu sygnału przez czas wymagany do 

uruchomienia i działania urządzenia 

przeciwpożarowego) 

Klasa E30, E60, E90 

Wg DIN 4102-12:1998 

 

30, 60 i 90 min. 

Wg polskich przepisów 

PN-EN 13631:2012 

I 

DIN 4102-12:1998 

 

 

 

 9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi 

 właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 

 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

The performance of the product identified above is in conformity with all declared performance in point 8. This national 

declaration of performance is issued in accordance with the act on construction products dated 16 April 2004 under sole 

responsibility of the manufacturer. 

 

 

 

 

 

 

  Siedlec 2019-06-03   

 Data wystawienia               

                     Date of issue.                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                             Właściciel 

                                                   Owner 

 

 

 

 


