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CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

í438.cPR.0696
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ln compliance with Regulation 305/201 1/EU of the European
(UE)305/2011 zdnia9marca2011r.(RozporządzenieCPR), Parl|amentandof theCouncil of 9March2011 (theConstruction
niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego: Products Regu|ation or CPR), this certificate applies to the construction

product:

Głośnik do dźtľiękowych systemow ostzegawcrych Loudspeaker foľ voice alarm systems
Ępu NCL-4' NCL.6 type NCL.4, NCL.6

<Opis wyrobu, zamiezone zastosounnie, <Product description, intended use,
właścirvości użýkowe patz kolejne strony certyÍikatu> performances see the following pages of the certificate>

wprowadzanego do obrotu pod nazwąhandlowąlub znakiem placed on the market under the name or trade mark of:

Íirmowym producenta:

Seikaku Technical Group Ltd.
Offshore Chambers, P.O. Box 217 Apia, Samoa

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

Dongguan Jlngheng Electron Co. Ltd.
Shenshan lndustrial City, Hengli Town

Dongguan, Guangdong, P.R. China

Niniejszy ceńyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia This certiÍ|cate attests that all provisions concerning the assessment
dotyczące oceny i weryfikacji stďości właŚciwości użytkowych and veriÍication of constancy of performance described in Annex ä
określone w zďączniku ä normy: of the standard:

EN 54-24:2008 Fire detection and fire alarm systems .

Patt24l. Components of voice alarm systems . Loudspeakers
w ramach systemu 'l w odniesieniu do właściwoŚci użytkowych
określonych w niniejszym certyÍikacie są stosowane oraz
Źe producent wdrożył zakładową kontrolę produkcji, która jest
oceniana w celu zapewnienia stďoŚci właściwości użytkowych
wyrobu budowlanego.

Niniejszy certyfikat zostď wydany po raz pienľszy w dniu
28.11.2019 r. i pozostaje ważny, zgodnie z umową
nr 85IDC/CPR/2019, do dnia 2l'1'l.202s r. dopÓki nie zmieni
się norma zharmonizowana, sam wyrób budowlany, metody
oiw sWU i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnei
zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony,
cofnięty lub nie nastąi zakończenie ceńyfikacji pzez
notyfikowaną jednostkę certyÍikującą wyrib.

Nr wydania ceńyÍikatu
Certificate issue no:

under system 1 for the performance in relation to the performance set
out in this certificate are applied and that the factory production control
conducted by the manuÍacturer is assessed to ensure the constancy
of performance of the construction product.

This certiíicate was first issuď on November 28, 20í9 and will remain
valid' in accordance with the agreement no 85/DC/CPR/20í9, until
November 27,2029 as long as neither the harmonised standard,
the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing
conditions in the plant are modiÍied significantly, unless suspended,
withdrawn or terminated by the notified product certification body.

DYREKToR cNĚoP.PlB
DIREQTOR of CI{BOP.PIB

Data wydania:
lssue date:

' 
' )!'\ť

uz. Zastępca ĘreKora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
DepuĘ Director for Certification and Admittance

st. bryg. dr inż.,Jacek Zboina
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CERTYFIKAT sTAŁoŚcl WŁAŚcWoŚcl użvrxovwcľ
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR.0696

Opis wyrobu I Product description

P-PIB

Nr wydania certyfikatu: 1

Certificate issue no:

Data wydania:
lssue date:

'-.;:'1ifiił';';.. - ..: . ..,.. j., DYREKrORCNBOp.plB
/.'.f ' '. :()'.,.

l'\,-.]' -'.|:y'.: D|RĘOTORof CNBOP.P|B
iŕ -,^
i-r ' ''l ,'v
l:...,.'i
t*.1. ....-l
\.ľ, '_ rcďępca DyreKora ds. Certýikacjii Dopuszczeń
': . 

' 
'' ' t}łĺty Direc{or for certiÍication and Admittance
/1 ,,.,ir'i'.}:iť_\:'

Dekhĺoľane zr$omile.
líame

hdoľhnąo:

EN 5,ĺ.24:2008 Fire detection and fiĺe alarm systems . Part 24: Components of voice alařm systems . Loudspeakers

Bezpieczeństwo pożarowe
Fire

systemów ostzegawcrych typu
for voice alarm

do NCL.6
,vcĹ.6

Typ dodať(o'lvego
TvDe of additional

zabezpieczenia:
pntection:

FilÍ:
Filter

Rodzai i typ kondensabra:
Twe of cźpacitor

Paramef zadziałania bezpiecznika:
F use adivatíon panmeter

Masa ĺgl:
Mass ĺsl:

Mateńał obudowy:
MateialoÍ fuusillg:

Wymiary głoŚnika z obudoĘ [mm]:
Dimensions of loudspeakeĺ wilh lnusino ĺmml:

zamocowan re:

stopień
IP

Rodzaj pÍacy:

Kąt pÍomieniowania dla 4 kHz [']:
covenqe anqleÍor 4kHz rl

Kąt promieniowania dla 2 kH1 ĺ']:
Coveraae anqle for zkHz ĺ"|

Kąt promieniowania dla 1 kHz {'I:
Covenąe anqle for 1kHz ĺ'l

Kąt promieniowan|a dla 500 Hz ["]:
coven1e anqle íor 500 Hzrl

CzułoŚr S (1W / 4m) [dB|:
sensitivtťv s (lW / 4m) ĺdBl:

Maksymalny poziom ciŚnienia akustycznego (moc aamionowa / 4m) [dBl:
Maxĺmum sound prcssure leveĺ tated Dower / 4d ĺdBl:

lmpedancia transformatora - dla poszczegÓlnych odczeŃw [o]:
lmpedance oÍ tÍansĺormer - [or Da|Iicuĺaĺ teĺminabnl:

lmpedancja gbśnika IQ]:
Louds peaker in pedance nl:

Ustawĺenia mocy głoŚnika na odczepach bansformatora [Wl:
Loudspeaker ollaut settinq on the tnnsfoĺmer tals Mn:

Moc znamionowa glośnika [W]:
Loudspeaker ratd Doweĺ Wľ

Napięcie zasilania głoŚnika [V]:
Loudspeaker po,łer wltaqe M:

Typ transÍormatoÍa:
TĺansÍorneĺ type:

Typ głoŚnika:

Loudspeaker type:

nie dotyczy
not applicable

nie dotyczy
not applbable

nie dotyczy
nd@hable

nie dotyczy
not applintte

2600

twonFrc sáUcm, ínetal

daslic nateial metal

A 214x224

montaż do suffu podwiéganego
sus'f'nded @ĺlĺng nunted

kosfra przyĘzeniwa z tworaywa sztucznego
plastc nalerial conndjon tlú

21C

A

105

ĺ65

170

180

74

87

70v.164ĺ328l656l1327
l00V: 328 / 656 / 1327

't6

70V:301 1517,513,7
l00Vr 30/15/7,5

30

70 / 100

TF,NCL.4EN

NCL4

3500

q252x224

80

125

78

94

70V: 82 / 164 / 328 / 656
100V; 328 / 656 / 1327

70V: 60 / 30 / 15 / 7,5
100V: 60 / 30 / 15

60

TF.NCL.6EN

NCL.6

Dc/cPR_1 3/1 2.09.20'ĺ 6

28'ĺ 1.2019
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CERTYFIKAT sTAŁoŚcl WŁAŚctwoŚcl użYľxovwctl
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438.CPR.0696

Wykaz właścĺwości użytkowych l Table of performance

DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PlB

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

st. bryg. dr inż. Jacek Zboina

Nr wydania certyfikatu: I
CertiÍjcate ĺssue no:

Data wydania:
lssue date:

Eurcpejska noma dtaĺmonizoľana:
Ewoqet,n harmonbed sandard:

Dekho*ane zamieŻone zastosowanie:
D*laled peńomancr;

llazva ľymbu budmlanego:
Name oÍ conshlction DÍoduct:

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

Bezpieczeństwo pożarowe
Fire safeý

Głośnik do dźwiękowych systemów ostzegawcrych typu NcL4' NcL.6
Loudspeaker for voice alam systems type NCL-4, NCL-6

1) 

"NPD" 
(tj właściwości użytkowe nieustalon e, ang. No PeĺÍormance DeternineĄ oznxza' że właściwości użytkowe nie zostały usta|one pzez CNB0P-PlB

'NPD' (ie. No Peĺ'tormance Determined) neans that performances were not deternined by CNB)P-PĺB.
2) Zapis 'Nie dotyczy'' oznacza' że zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dIa danego wyrobu.

'Not apqlicable' nea's ŕhaŕ ĺłle essenŕla/ ŕhAr2ŕlpĺi<li. dEc n^ł

21

20

19

18

17

'ĺ6

15

14

Tt*l
13

12

11

10

9

I
7

ô

5

4

3

2

1

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
Essential characŕenbťícs of the product

EN 54-24:2008 Waściwości
użytkowe ĺ)z)

Perlormancell2l

Lp.
IVo. Rozdział

C/ause
Skuteczność w ręrunlach underfrĺe condilions

Wibracje sinusolQalne (wytrzymałoś l\ / V ibration, s inusoid al ( e nd u ra nce)

Wibracie sinusoidalne (odpomośi) / Vibration, sinusoidal (operational)

Udezenie (odpomość\ l lmpact (operational)
Udar (odpomośĆ) / Shock (operational)

Korozja spowodowana dwutlenkiem siarki (wytrłmałoŚc\ l Sulphur dioxide corrosion bndurance)
na

Wilgotne goąco cykliczne (wytąmałość| l Danp heat, cyclic (endurance)

Wilgohe goąm shłe (wytrzymałośc) l Danp heat, steadY state (endurance)

Wilgohe goąco cykliczne (odpomośi) / Damp heat, cyclic (operational)
m

Zimno (odporlość) l Cold (operational)

Suche gorąco (wytzymałośÓ) / Dry heat (endurance)

Suche gorąco (odpomość) / Dry heat (operational)
dziahnia: ĺesisänce

$lapĘń ochrony obudowy l Enclosure protection

Znamionowa moc dżtvięku (tnľałoŚć) / Raŕed noise power (durabilitv)

Znakowanie i dokumentacja techniczna I Mafuing and data

J(onstrukcja / Con structi on

Tnľałośó /

Maksymalny poziom ciśnienia dżwięku l Maximum sound pressure level

charakterystyka kątowa pozioma i pionowa l Horizontal and veĺticat coveraqe anoles

Impedancja znamionowa / Raŕed impedance

PowtazalnoŚĆ / Re p rod u c i b i l itv

Granice charakterystyki częstotliwościowei l Frequencv response limit

5.17

5.16
5.15

5.14

5.13

5.12

c.il
5.10

5.9

5,8

5.7

Ä {o
5.6

4.5
4.4

4.3

ÄÉ
5.4

5.3

5.2

4.2

Soďnia / Pass
Soďnia / Pass
Soďnia / Pass
Spełnia / Pass

Soďnia

Nie cloýczy
Not applicable

Soďnia / Pass

Soďnia / Pass

Nie dotyczy
Not applicable

ta Pass
Soďnia / Pass
Soďnia / Pass
Soďnia / Pass
Soďnia / Pass

Soďnia / Pass
Spďnia / Pass
Spďnia / Pass

Ô^^L^;^ / n^^^opÜllld / řdöö

Spďnia / Pass

Pass

DC/CPR-13/12.09.2016

28.11.2019
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