
СЕРТИФІКАТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 
Дійсним підтверджується, що зразок опис якого наводиться нижче, 

був досліджений в Компанії  
«BRANZ Ltd» по замовленню Компанії «Pyropanel 

Developments Pty Ltd», Льюіс Роуд 97, корпус 1, 
Південна Уоншерна ,Ваніта, VIC 3152, Австралія

 

AS 1530.4-1997, SS 332: 2007 & BS 476: Part 22: 1987. Стандарти проведених випробувань: 
Назва зразка:  Обмежувач відкриття дверей зовнішнього кріплення з використанням протипожежного 
дверного блоку Pyropanel. 

Опис зразкау: для зовнішнього монтажу з наступними дверними блоками Компанії «Pyropanel»: 

 з дверними блоками Pyropanel FR та Pyrolite товщиною 48 мм
• з дверними блоками Pyropanel FR та Pyrolite товщиною 38 мм
 з дверними блоками Pandor товщиною 38 мм та 48 мм

Направленість: Дія факторів вогню з будь-якої сторони. 
Повний опис тестування зразка та результатів тестування наведено у звітах та оцінках 
випробувань Компанії «BRANZ Ltd»:: 

Звіт про результати оцінювання впливу вогню «BRANZ FAR 4690» 
Умови в лабораторії, зареєстрованій в IANZ (Головний орган акредитації Нової Зеландії), не дозволяють 

IANZ зробити висновок про оцінювання даної зареєстрованої лабораторії.  

Дозвільним органам рекомендовано вивчати звіти випробувань до надання дозволів на 
продукти.

Результати оцінювання: 

Елемент обладнання Полотно дверей Рівень 
вогнестійкості (хв.)

Зовнішня поверхня 
обмежувача відкриття 
дверей «Фантом»

Pyropanel FR або Pyrolite 
товщиною 48 мм 

-/240/30 

Pyropanel FR або Pyrolite 
товщиною 38 мм 

-/120/30 

Pandor товщиною 
38 мм або 48 мм -/60/30 

Номер сертифікату:  752 Сертифікат виданий:  
Термін дії сертифікату:

30 Червня 2017 
30 Червня 2027 

Ця лабораторія визнана 
Головним міжнародним 
акредитаційним органом 
Нової Зеландії (IANZ). 
Описані в цьому документі 
випробування відповідають 
області акредитації 
лабораторії. 

Національна асоціація 
випробувальних служб 
(NАТА) та Міжнародна 
акредитаційна організація 
Нової Зеландії (IANZ) є 
уповноваженими сторонами 
для підписання Угоди про 
взаємне визнання ILAC

П. Чепмен
Старший інженер Компанії «BRANZ Ltd» з пожежних випробувань. 

Для Компанії «BRANZ Ltd»
Стандарт на проведення випробувань вимагає зазначення наступного твердження: «Дійсний сертифікат надається 
лише для загальної інформації та не відповідає нормативним вимогам щодо підтвердження відповідності».




