
PCA
Polsxll clłTBUa

A{itoYtAcJr

LĘ'
CTBTYTIXACJA

WYBOBOV/

cE NTRU M NAU KoWo-BADAWczE oc H RoNY PRzEclwPożłnowe.l

im' Józefa Tuliszkowskiego - eAŃSTWowY INSTYTUT BADAWGZY

Jednostka ceĘfikująca / Geńification Depańment

ul.. Nadwiślańska 213' 05-420 Józelów

P-PIB Ac063

KRAJOWY CERTYFIKAT
sTAŁoŚc l wł.nŚcwoŚc l vŻvtxowYc H

Nr 063-UWB-0234
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury i BudownicM'ta z dnia 17 listopada 2016 r.

dsprawie sposobu deklarowania właściwości uŻytkowych wyrobÓw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z2016 r' poz.1966; z pÓŻn. zm.) niniejszy ceńyfikat

odnosi się do wyrobu budowlanego:

Zespoły pomp pożarowych _ do zastosowania w obiektach budowlanych _

zespóły pomp pożarowyóh typu GoR-(14l Helix VF .../sc_FFS, w odmianach
od'1 db 4 pomp, w wieikośclach: 604, 606, 608, 609, 610, 611,612,613, 614,

615,616,61-8,6ż0, 621,623,625,627,1oo2,1oo4, 1006, 1007, 1008, 1009' 1010'
1011,1012,1013, 1015, 1019, 1603, 1604, 1605, 1608, 1609, 1610, 1611,1612,

1 61 3, 1 61 6, 2205, 2207 , 2208, 2209, 2210, 2211 , 2213, 2214, 2215
<o charakterystyce technicznej opisanejw pkt 1 krajowej oceny technicznej,

o przeznaczeniu, zakreśie i warunkach siosowania opisanych w pkt 2 krajowej oceny technicznej

oraz owłaŚciwościach uŻytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej>

objętego krajową oceną techniczną:

CNBOP-PIB-KOT-2020t0176-1005 wydanie 3 z dnia 30.03.2020 r.

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

Wilo Polska SP.z o. o.
ul. Jedności 5

05-506 Lesznowola
i produkowanego W zakładzie produkcyjnym:

Wilo Polska SP. z o. o.
ul. Jedności 5

05-506 Lesznowola
Niniejszy certyfikat potwierdza, Że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 1 dotyczące

oceny i'werytit<acii stałości właściwości uŻytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właściwości

uzytkbwych wyroóu związanych z jego źamierzonym zastosowaniem, okreŚlonych w niniejszym

ceńyfikacie są stosowane oraz, Że'.

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

zapewnienia utrzymania stałości tych

Niniejszy ceńyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 28'o2.2o2o r., pozostaje W mocy do_ {n]a 23.02.2025 r.

pod warunkiem prześtze(1ónia piez Proóucenta wymagań zawańych w umowie nr 9lDClBl2020 z dnia

28.o2'2o2o r. oiaz dopóki zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny iweryfikacji

stałoŚci właściwoŚci użytkowych, sam wyrob budowlany iwarunki jego wytwazania nie ulegną zmianie,

oraz Że nie zostanie on 2awieszony lub cófnięty przez akredytowaną jednostkę ceńyfikującą wyroby.

Nr wydania certyfikatu: 02

Ważność niniejszego ceńyfikatu może być

Data wydania: 07 .07 .2021 r

potwierdzona
lub pod numerem telefonu: 22765 33 47
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