












T2S7ALAflii Praha s. :. o
zkuý ebna EZ$
Boý anovskÆ20fl
Horný Prčernhe
: QW-6O/8 OSVý D¨ ENý

O KLASIFIKACI ZAý ÍZENÍ
POPLACHOVý HO ZABEZPE¨ OVACÍHO A TÍSý OVý HO SYSTý MU

(nad rÆmec akreditace zkuý ebný laboratoře dle ¨ SN EN ISO/IEC 17025)

Drý itel: Hikvision Europe B.V. (PyroniX)
Dirk Storklaan 3
Hoofddorp
Netherlands

i¨
NÆzev zařýzeni:

DuÆlni (PIR+MW) detektor s AM
Typovéoznačeni: vý robce:

KXI5DTAM (FPKXI5DTAMI) Pyronix Ltd

¨ ýs. protokolu: ze dne:
13159434 ký d: 687 30.10.2018

Na zÆkladý vý sledků zkouý ek, provedený ch v akreditované zkuý ebný laboratoři č.1172 -

TESTALARM Praha bylo uvedenézařýzený posouzeno a

ový řeno,
ý e podle přýsluý ný ch člÆnků ¨ SN EN 50131-1 ed.2 a dÆle uvedený ch norem (technický ch specifikaci

apod.) v rozsahu předpisu NBU verze - aktualizace 2018.

SN EN 50131-2-4 ¨ SN EN 50130-4 ed.2
¨ SN EN 50131-1 ed.2 vyhovuje

stanovený m poý adavkům pro jeho pouý itý v objektech s nÆsledujýcým stupný m zabezpečeni.

Stupeý : 3 Riziko: Středný aý vysoké

Podmýnky pouý ývÆni:

Funkce zařýzený byla ový řena pro třýdu prostředý II dle ¨ SN EN 50131-1 ed.2, ¨ I. 7.2.

Platnost osvý dčeni:

od 30.10.2018 do 29.10.2021

ProhlÆý ený: Proti tomuto osvý dčeni lze podat nÆmitky do 15 dnů ode dne doručeni u zkuý ebný laboratoře
TESTALARM PRAHA. Osvý dčeni můý e bý t reprodukovÆno jediný celéa oboustranný .

Datum: 30.10.2018 Razýtko a podpis:



Podmýnky pro pouý ývÆný osvý dčený

1) Osvý dčený se vztahuje na elektronickou čÆst zařýzený PZTS. U zařýzený kombinovaný ch
s jiný mi fyzikÆlnými principy konstrukce nebo s komunikačnými prostředky, toto osvý d
čený nenahrazuje povinnost jejich přezkouý ený nebo schvÆlený podle obecný zÆvazný ch
předpisů.

2) Drý itel osvý dčený odpovýdÆ za to, ý e vý echna zařýzeni PZTS, jejichý distribuci provÆdý
v rÆmci vydaného osvý dčený, odpovýdajý předloý ené dokumentaci a podmýnkÆm, uvedený m
v tomto osvý dčený.

3) V přýpadý zmý ny konstrukce, zapojený a pod., které ovlivý ujý funkce nebo parametry
posouzeného zařýzeni se vydané osvý dčený na takto pozmý ný né zařýzený nevztahuje.

4) Osvý dčený můý e bý t drý iteli zkuý ebnou odejmuto za předpokladu, ý e drý itel nedodrý ý
stanovené podmýnky pouý ývÆný nebo svévolný provede zmý ny, uvedené v předchozým od
stavci.

5) Pokud jsou se souhlasem zkuý ebny pořizovÆny kopie tohoto osvý dčený, musý bý t repro
dukce provedena oboustranný a na nýý e uvedeném mýstý opatřena originÆlným otiskem
razýtka drý itele osvý dčený, uvedeného na předný straný . Otisk razýtka musý bý t proveden
v jiné neý černé barvý .

Mýsto pro razýtko prodejce: Mýsto pro razýtko drý itele osvý dčený:



N` RODNÍ BEZPE¨ NOSTNÍ ý ý AD
Poý t. přihr. 49

150 06 Praha 56

NÆrodný bezpečnostný œřad vydÆvÆpodle * 46 zÆkona č. 4 12/2005 Sb., o

Sýdlo:

Drý itel:

Sýdlo:

utajovaný ch informaci a o bezpečnosý způsobilosti

CERTIFIK` T

Dirk Storklaan 3, Hoofddorp

Holandsko

Hikvision Europe BV. (PyroniX)

Dirk Storklaan 3, Hoofddorp

Holandsko

ochraný

IC:

IC:

Tento certifikÆt potvrzuje ový řený způsobilosti

3

technického prostředku typu:

L

:11

technického prostředku

Evidenčný čýslo: T107912018

DuÆlný (PiR+MW) detektor s AM

KXI 5DTAM (FPKXI 5DTAMI)

Vý robce:

(Nizcv a typovéoznačený Le–nického prostředku)

Hikvision Europe BV. (PyroniX)

Bodovéhodnocený technického prostředku podle přýlohy č. 1 vyhlÆý ky č. 528/2005 Sb.,

o fyzickébezpečnosti a certifikaci technický ch prostředků:

SS9I=3

Platnost certifikÆtu do: 1.11.2021

Datum vydÆný certifikÆtu: 4.12.2018

I..

NÆmý stek ředitele

œřadu

Přýlohyý ý -

Ing. Martin Fialka

01585 Z

(Přýlohaje nedýlnou součÆstý certifikÆtu a lze je reprodukovat pouze společný )


