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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury i Budownictlłita z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie sposobu deklarowania właściwości uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz, 1966, z 2018 r., poz. 1233), niniejszy ceńyfikat
odnosi się do wyrobu budowlanego:

Osłony do ochrony kabIi zasilających, kabIisterujących
i kabli komunikacyjnych orazich połączeń (puszki instalacyjne)

- do zastosowań podIegających wymaganiom dotyczącym odporności ogniowej
- Puszki instalacyjne przeciwpożarowe PULSAR typu AWOZ i AWOP w odmianach:
Aw oz-1 25P, Aw oz-,l 25P 1 A, AWoz-1 2 5s, AWoz_1 25s 1 A, AWoz_ 225P, Aw oz-225s,

AWoP-225PR, AWoP-22ssR, AWoP-325PR, AWoP-360PR, AWoP42ssR,
AWoP-625PP, AWoP-925PP, AWoP-960PP

o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60 i E90 (wg DlN 4102-12:1998|
<o charakterystyce technicznej opisanej w pkt 1 krajowej oceny technicznej,

o pżeznaczeniu, zakresie i warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowej oceny technicznej
orazo właściwościach uzytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowejoceny technicznej>

objętego krajową oceną techniczną:

CNBOP_PIB_KOT_2019/0109_3704 wydanie 3 z dnia 23.05.2019 r.

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

PULSAR K, Bogusz sp. j.
Siedlec 150

32-744 Łapczyca
i produkowanego w zaldadzie produkcyjnym

PULSAR K. Bogusz sp. j.
Siedlec 150

32-744 Łapczyca
Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikające z kĘowego systemu ,t+,

dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych
właściwości uzytkowych wyrobu lttiązanych z jego zamiezonym zastosowaniem, określonych
w niniejszym ceńyfikacie są stosowane oraz, że,.

Producent wdrożył system zakładowej *"".1ij#1*?l.* 
""'u 

zapewnienia utrzymania stałości tych

Niniejszy certyfikat wydany po ruz pierwszy w dniu 24.05.2019 r., pozostaje w mocy do dnia 28.03,2024 r.
pod warunkiem pzestzegania pzez Producenta wymagan zawartych w umowie nr 37lDClBl2019
zdnia 24.05,2019 r. oraz dopóki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny
iweryfikacji stałości właściwości uzytkowych, sam wyrób budowlany iwarunki jego wytwazania nie
ulegną zmianie, oruz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty pzez akredytowaną jednostkę
ceńyfikującą wyroby.

Nr wydania ceńyfikatu:
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