
CERTIFICADO N.º 

1293 - CPD-0086

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
De 11 de Junho, 2008

Em conformidade com a directiva 89/106/EEC do Conselho da Comunidade Europeia de 12 de Dezembro 1988 relativamente à 
aproximação de leis, regulações e provisões administrativas dos Estados Membros relacionado com a construção de produtos 
(Directiva de Construção de Produtos - CPD), acrescida da Directiva 93/68/EEC do Conselho da Comunidade Europeia de 22 de 
Julho 1993, foi declarado que o produto

Sistemas de alarme de incêndio e detecção de incêndio
Painel interactivo endereçável de incêndio

IFS7002. que recebe e avalia sinais de detectores, sinalizando e transmitindo informações acerca da sua posição actual e 
controla a detecção de incêndio e equipamentos que conectem aos sistemas de alarme de incêndio, serviente à limitação da 
extensão do fogo;  está projectada para fornecer alimentação a equipamento de indicação e controlo, tendo sido declarada 
como compatível com tal.

Colocado no mercado por

UniPOS Ltd.
Grenaderska Str. 114, 5800 Pleven, Bulgaria

e fabricada na fábrica de

UniPOS Ltd.
Grenaderska Str. 114, 5800 Pleven, Bulgaria

foi submetida pelo fabricante a um controlo de produção em fábrica e a futuros testes de amostras retiradas na fábrica de 
acordo com um plano de testes prescrito e que o corpo de aprovação EVPU a.s, Corpo Notificante n.º 1293 levou a cabo o type.
testing inicial para as características relevantes do produto, a inspecção inicial da fábrica e do controlo de produção da fábrica 
e desempenha a vigilância contínua, avaliação e aprovação do controlo de produção em fábrica.

Este certificado atesta que todas as provisões respeitantes ao atestado de conformidade e desempenho descritas no Anexo ZA 
do Standard (resp. in)

EN 54-2: 1997 + AC: 1999/A1: 2006
EN 54-4: 1997 + AC: 1999/A1: 2002

foram aplicadas e que o equipamento cumpre todos os requisitos prescritos.

Este certificado foi emitido a 11 de Junho 2008 e permanece válido desde que as condições constantes nas especificações 
técnicas harmonizadas em referência  ou as condições de produção na fábrica ou FPC não sejam significantemente alteradas.

A marcação                       apenas pode ser utilizada se em conformidade com todas a Directivas de EP e Conselho relevantes e 

efectivas forem atestadas

«tradução do certificado original»


