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CENTRU NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4291/2021
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 siefpg^ 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Centrum Naukowo-Badawcze Oejihłny Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego - Pam)>/cu<>y Ins^tut Badawczy na wniosek:

TECHŚOplBELStA.
ul. Nasielska 55

04-343 Warszawa

stwierdza, że wyrób:

produkowany przez:

w zakładzie produkcyjnym.

spełnia wymagania:

Telekomunikscyjne kable stacyjne
YnTKSYekw, YnTKSXekw

TECHNpKABELS.A.

ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa

TECHh^BEL S.A.
ul. Wiatraczna 28
06-SSQ Szreńs^ k/ltAławy

insta acji przeciwpożarowych typu YnTKSY,

pkt. 14.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zgeewnteniltt bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów
do użytkowania (Dz. U. nr 143 póz. 1002; zm. : DZy/-tT'2^2010 r. nr 85, póz. 553
oraz z 2018 r. póz. 984)

Dokumentacja:
l. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6038/2021 z dnia 10.03. 2021 r.
2. Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KC:^2021/0,25ł-370ł-wy^anie l z dnia 02.03.2021 r.

_. : s
jest ważne pod warunkiem.' prfeStrzeaa^ia przez wnioskodaweę wymagań zawartych

wumowienr4291/DC/Cm§Qg>-PIB/2021. ^ ^ ^_

Okres ważności świadectwa:

DYREKTOR CNBOP-PIB

)21 r.
^^^^^

do 01.03.2026 r

\̂^M\

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

^i

wt>wy
Józefów, dnia: 19 marca 2021 r.
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OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

im. Józefa Tulis^kowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4291/2021

DANE TECHNICZNE I^ENTf^KUJĄCE WYRÓB

Telekomunikacyjne kable stśyąsjBeAJaslalacji erzeciwpożaróiwycfrtypu YnTKSY, YnTKSYekw, YnTKSXekw

Oznaczenie:

Klasa reakcji na ogień

(wg PN-EN 13501-6:2014-04 i P^-EN V5flt-6:2019-02):

YnTKSY, YiiTKSYekw, YnTKSXekw

WARUNKI DODATKOWE l UWAGI:

l. Zakresem niniejszego świadectwa dopuszczenia objęte są typowymiary kabli typu YnTKSY, YnTKSYekw, YnTKSXekw
wymienione w tabelach nr 2 nr 3 i nr 4 Krayw^-Oceny Technicznej GfslBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701
wydanie l z dnia 02.03.2021 r. pod waruntóem zachowania parametrów cffa klasyfikacji E:,;

. kable typu YnTKSY: średnica zewnętrzna 3, 0' i^n -T"18,4^im,

. kable typu YnTKSYekw: średnica zewnęi(7nas4, 7 mpn - 16, 3 mm.

. kable typu YnTKSXekw: średnica zewnętrzna.^,3 ftun - 15,8 mm.
2. Dopuszczalne są wykonania kabli typu YnTKSY, YtiTKSYek^, YnTNSXekw o innych średnicach/przekrojach żył oraz innej

liczbie par żył niż określono w tabelach nr 2. nr 3 i nr 4 Kra'owej Oceny Technicznej CNBOP-PIB
nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wydanie l z dnia 02.03.2021 r. pod warunkiem (zachowania opisanych powyżej
parametrów.

Objęcie przedmiotowym dopuszczeniem innych wykonań kabli typu YnTKSY, YnTKSYekw, YnTKSXekw możliwe jest
po uprzednim uzyskaniu akceptacji jędnostkjjtopuszcząjącej.

3. Zgodnie z § 17 rozporządze^iaij!^ftiist|a Spraw W^iętrzii^ch i Admnistracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobów służących z^ieM^ddniusiii^ecjsegistwa^yj blicznego lub ochronie zdrowia i -życia oraz mienia,
a także zasad wydawa^. gtópyAczenia t\S Ma^sbówedo.jtóytkowania (Dz. U. nr 143 pC z. ig&.ż>T: Dz. U. z 2010 r.

nr 85, póz. 553 oraz z 2018 r. póz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej
i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

^'wio^
^':y^\

DYREKTOR CNBOP-PIB ^7^. ^-i^^
;;&--? ̂ .:"^-^'-^1^ ^i;
"-;< ^i^"s^ sr"J

'^^ yCWSSSSi<^. -s^^
st. bryg. dr inż. Pa<veł Janik ^t^''1-"'^^^'

9 marca 2021 r.
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