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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
DECLARATION OF PERFORMANCE 

008-CPR-2015 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu 
wyrobu: 

Unique identification code of the product 
type: 

Zasilacz do systemów kontroli 
rozprzestrzeniania dymu i ciepła typu 
ZUP  i ZUP-L (Zasilacz Urządzeń 
Pożarowych) 

Power supply equipment for smoke and 
heat control systems type ZUP and 
ZUP-L (Power Supply for Fire 
Equipment) 

2. Zamierzone zastosowanie lub 

zastosowania: 
Intended use/es: 

Bezpieczeństwo pożarowe – zasilanie 
urządzeń / elementów w systemach 
sygnalizacji pożarowej, systemach kontroli 
rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz innych 
urządzeń przeciwpożarowych pracujących  

w warunkach pożaru 

Fire safety – power for system devices / 
elements in fire detection and fire alarm 
systems, smoke and heat controls systems 
and other fire protection equipment 
operating in the fire conditions 

3. Producent Manufacturer: 

SMAY Sp. z o. o.  
ul. Ciepłownicza 29, 
31-587 Kraków, Poland 

4. Upoważniony przedstawiciel: Authorized representative:  

nie dotyczy not applicable 

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości 
właściwości użytkowych: 

System/s of AVCP: 

System 1 System 1 

6. Norma zharmonizowana: Harmonized standard: 

EN 12101-10:2005+AC:2007 
EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006 

EN 12101-10:2005+AC:2007 
EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006 

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Notified body/ies: 

Centrum Naukowo - Badawcze 

Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa 
Tuliszkowskiego 
Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów 
Numer identyfikacyjny: 1438 

Nr certyfikatu stałości właściwości 
użytkowych:1438-CPR-0406 

Centrum Naukowo - Badawcze 
Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa 

Tuliszkowskiego 
Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów 

Notified body No. 1438 

No. Certificate of constancy of performance: 
1438-CPR-0406 
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7. Deklarowane właściwości użytkowe / Declared performance: 

Zasadnicze charakterystyki wyrobu EN 54-4:1997 + A1:2002  
+ A2:2006+AC:1999 

Essential characteristics of the product 

Właściwości użytkowe 
Performance 

Skuteczność zasilacza / Performane of power supply 

Wymagania ogólne / General requirements spełnia / pass 

Funkcjonalność / Functions spełnia / pass 

Materiały, konstrukcja i wykonanie / Materials, design and manufacture spełnia / pass 

Niezawodność eksploatacyjna / Operational reliability 

Wymagania ogólne / General requirements spełnia / pass 

Funkcjonalność / Functions spełnia / pass 

Materiały, konstrukcja i wykonanie / Materials, design and manufacture spełnia / pass 

Dokumentacja / Documentation spełnia / pass 

Znakowanie / Marking spełnia / pass 

Trwałość niezawodności działania:  odporność na działanie temperatury /  
Durability of operational reliability, temperature resistance 

Zimno (odporność) / Cold (operational) spełnia / pass 

Trwałość niezawodności działania: odporność na wibracje /  
Durability of operational reliability, vibration resistance 

Uderzenie (odporność) / Impact (operational) spełnia / pass 

Wibracje sinusoidalne (odporność) / Vibration, sinusoidal (operational) spełnia / pass 

Wibracje sinusoidalne (wytrzymałość) / Vibration, sinusoidal (endurance) spełnia / pass 

Trwałość niezawodności działania: odporność na wibracje /  
Durability of operational reliability, vibration resistance 

Kompatybilność elektromagnetyczna (odporność) / Electromagnetic compatibility 
(EMC), immunity tests (operational) 

spełnia / pass 

Trwałość niezawodności działania: odporność na wilgotność /  
Durability of operational reliability, humadity resistance 

Wilgotne gorąco stałe (odporność) / Damp heat, steady  state (operational) spełnia / pass 

Wilgotne gorąco stałe (wytrzymałość) / Damp heat, steady state (endurance) spełnia / pass 

 

Zasadnicze charakterystyki wyrobu EN 12101-10:2005 +AC:2007 
Essential characteristics of the product 

Właściwości użytkowe 
Performance 

Niezawodność eksploatacyjna / Operational reliability 

Funkcje / Functions spełnia / pass 

Materiały, konstrukcja i wykonanie / Materials, design and manufacture spełnia / pass 

Parametry eksploatacyjne w warunkach pożaru / Operating parameters in 
fire conditions 

ZUP ZUP-L 

Postanowienia ogólne / General  provisions 
spełnia / 

pass 
NPD1) 

Źródła zasilania – postanowienia ogólne / Power supply source – general provisons 
nie dotyczy /  

not applicable2) 

Czas zadziałania / Response time ZUP ZUP-L 

Postanowienia ogólne / General  provisions 
spełnia / 

pass 
NPD1) 

Źródła zasilania – postanowienia ogólne / Power supply source – general provisons 
nie dotyczy /  

not applicable2) 

Zasilanie z rezerwowego źródła zasilania (baterii) / Power supply from reserve source 
(battery) 

spełnia / pass 

Zasilanie z rezerwowego źródła zasilania (prądnic) / Power supply from reserve 
source (generator) 

NPD1) 

1) NPD (właściwości użytkowe nieustalone) / NPD (No Performance Determined) 
2) nie dotyczy – zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania do wyrobu / not applicalbe – the essential characteristic 

does not apply to the product  
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8. Właściwości użytkowe określonego powyżej 
wyrobu  są zgodne z zestawem 
deklarowanych właściwości użytkowych. 

The performance of the product identified 

above is in conformity with the set of 
declared performance/s. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych 
wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 305/2011 na wyłączną 

odpowiedzialność producenta określonego 
powyżej. 

This declaration of performance is issued, in 
accordance with Regulation (EU) 
No 305/2011, under the sole responsibility of 

the manufacturer identified above. 

  

W imieniu producenta podpisał: 

Signed for and on behalf of the manufacturer by: 

  

Dyrektor Zarządzania Jakością 
Quality Systems Director 

  

  

mgr inż. Piotr Dąbrowski 

Kraków, 01.04.2022  

miejsce i data wydania  

place and date of issue 

 


