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Šis sertifikatas galioja tol, kol nebus padaryta jokių reikšminių pakeitimų suderintose techninių 
specifikacijų sąlygose remiantis gamybos sąlygomis gamykloje ar produkto tikrinimo sąlygomis. 
Pasaulinių standartų gerinimas™ 
Britanijos standartų institutas yra įregistruotas kaip juridinis asmuo Karališkame statute. 
BSI Product Services, Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordšyras, HP2 4SQ, 
Jungtinė Karalystė. Tel. +44 (0)8450 765600 Interneto puslapis: www.bsigroup.com 
BSI Group būstinė: 389 Chiswid High Road, Londonas W4 4AL Tel. +44 (0)20 8996 9000 

Sertifikatas        
EK Atitikties Sertifikatas 

Sertifikato Nr. 0086-CPD-537677 
 

Laikantis 89/106/EEC direktyvos, nustatytos Europos bendruomenių tarybos 1988 m. 
gruodžio 21 d., dėl įstatymu, taisyklių ir administracinių nuostatų aproksimacijos šalims narėms, 
susijusių su produktų kūrimu (Produktų kūrimo direktyva – CPD), papildyta Direktyva 
93/68/EEC, nustatyta Europos bendruomenių tarybos 1993 m. liepos 22 d., tvirtinama, jog 
produktas 

 
Taškinio tipo šilumos ir dūmų detektoriai 

smulkiau aprašytas pridėtiniame informaciniame lape 
 

į rinką pateikiamas 
 

Ningbo Sentek Electronics Co. Limited 
28 Zhongtang Road, Wangchun, Ningbo, 315016, Kinija 

 
ir pagamintas gamykloje 

 
Ningbo Sentek Electronics Co. Limited 

448 Yingchun Road, Wangchun pramoninė zona, Ningbo miestas, 315175, Kinija 
 

gamintojo pateiktas gamyklos produkcijos tikrinimui ir tolimesniam pavyzdžių, paimtų iš 
gamyklos, patikrinimui laikantis nustatyto bandymo plano, ir nurodytoji įstaiga BSI įvykdė 
pradinius tipo bandymus atitinkamoms produkto charakteristikoms, pradinį gamyklos 
patikrinimą ir gamyklos produkcijos tikrinimą bei vykdo nuolatinę gamyklos produkcijos 
tikrinimo priežiūrą, vertinimą ir aprobavimą. 
 
Šis sertifikatas patvirtina, jog laikomasi visų nuostatų susijusių su atitikties atestavimu ir veikla 
aprašyta  

 
EN 54-5: 2000 + A1 & EN 54-7:2001 + A1 & A2 

 
Standarto Priede ZA, ir visi produktai atitinka nustatytus reikalavimus. 
 
Britanijos standartų instituto vardu, aukščiau minimos Direktyvos atstovas. 
Atstovo numeris 0086 
[signature] 
 
David Ford, direktorius, Sveikatos priežiūros ir testavimo paslaugos 



Pirmą kartą paskelbta: 2009 m. birželio 17 d.   Data: 2009 m. birželio 17 d. 
Puslapis 2 iš 2 

 
Šis sertifikatas galioja tol, kol nebus padaryta jokių reikšminių pakeitimų suderintose techninių 
specifikacijų sąlygose remiantis gamybos sąlygomis gamykloje ar produkto tikrinimo sąlygomis. 
Pasaulinių standartų gerinimas™ 
Britanijos standartų institutas yra įregistruotas kaip juridinis asmuo Karališkame statute. 
BSI Product Services, Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordšyras, HP2 4SQ, 
Jungtinė Karalystė. Tel. +44 (0)8450 765600 Interneto puslapis: www.bsigroup.com 
BSI Group būstinė: 389 Chiswid High Road, Londonas W4 4AL Tel. +44 (0)20 8996 9000 

Sertifikatas 
 
PRIDĖTINIS INFORMACINIS LAPAS 
Sertifikato Nr. 0086-CPD-537677 
Ningbo Sentek Electronic Co. Limited 
 
Informacija apie produkt ą 
 
BS EN 54-5: 2000 ir BS EN 54-7: 2001 
 
Taškinio tipo šilumos ir dūmų detektoriai 
 
Modelio nuoroda Tipas 
 
SD119-2  standartinis 2-jų laidų fotoelektrinis dūmų detektorius 
 
SD119-2L standartinis 2-jų laidų fotoelektrinis dūmų detektorius su nuotoliniu 

šviesos diodo įtaisu 
 
SD119-2H standartinis 2-jų laidų fotoelektrinis dūmų ir A2 klasės šilumos detektorius 

su nuotoliniu šviesos diodo įtaisu 
 
SD119-2HL standartinis 2-jų laidų fotoelektrinis dūmų ir A2 klasės šilumos detektorius 

su nuotoliniu šviesos diodo įtaisu 
 
SD119-4 standartinis 4-ų laidų fotoelektrinis dūmų detektorius su 12/24VCD relės 

įtaisu 
 
SD119-4H standartinis 4-ų laidų fotoelektrinis dūmų ir A2 klasės šilumos detektorius 

su 12/24VCD relės įtaisu 
 
Pastaba: SD119 serijos detektoriai sertifikuoti naudojimui drauge su SD119 detektorių 
montavimo pagrindu. 
 
 
 
 


