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Seria: OPINIE PRZYDATNOSCI

Opinia przydatnosci do stosowania
w ochronie przeciwpozarowej

OP-0004/2015

Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
Pahstwowy Instytut Badawczy na wniosek:
tUKOMET - Krzysztof Luszczyk
Catowanie 91a
05-480 Karczew

na podstawie oceny testowanego wyrobu sporzajdzonej przez JednostkQ Testuja^
udziela opinii przydatnosci do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wyrobu:

Pompownia ptywajqca do odwodnieh typu T141 MEDUZA

produkowanego przez: LUKOMET - Krzysztof Luszczyk
Catowanie 91a
05-480 Karczew

Z-ca Dyrektora

Termin waznosci

ds.

29 listopada 2018 r.

st. bryg."

W//

rzysziof Biskup

Jozefow, 30 listopada 2015 r.
Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0004/2015 zawiera 13 stron. Tekst Opinii Przydatnosci mozna
kopiowac tylko w catosci. Kopiowanie, publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie (rowniez
elektronicznej) fragmentow Opinii Przydatnosci wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum NaukowoBadawczym Ochrony Przeciwpozarowej - Panstwowym Instytutem Badawczym.
Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0004/2015 nie zastepuje Swiadectwa Dopuszczenia CNBOP-PIB.
Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinia przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB
nr OP-0004/2015, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.
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POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE

1.

PRZEDMIOT OPINII

1.1

Ogolna charakterystyka techniczna wyrobu

W
Um ersj
Po ies a op
sia zc in
da zon ii t
nie a ylk
tej na s o d
we tro o w
rsj nie glą
i o w du
pin ww .
ii n .c
ie nbo
up p.
ow pl
aż za
nia zg
do odą
jej wł
sto aśc
so icie
wa la
nia .
.

Przedmiotem niniejszej Opinii jest Pompownia ptywaja.ca do odwodnien typu T141 MEDUZA.

Fot. 1. Pompownia plywaja^ca do odwodnien typu T141 MEDUZA.

W pompowni ptywaja.cej do odwodnien typu T141 MEDUZA zastosowano smiglow^ pompe.
z poziomym walem, nape_dzanq poziomym silnikiem spalinowym sredniej mocy. Wlot pompy
usytuowany jest w cze.sci dziobowej co pozwala pompowac wode. z cze_sciowego zanurzenia
na skarpie bez koniecznosci wodowania pompy na gJe_bokq wode.. Umieszczona bezposrednio
za smiglem kierownica strugi kieruje wode., przez dyfuzor zmniejszaja^cy pre_dkosc przeptywu i straty
liniowe cisnienia, do dwoch rozwidlaja^cych sie. wielkogabarytowych rur ttocznych. Gtowne
utozyskowanie watu znajduje sie. w pachwinie rur ttocznych a dodatkowe jego podparcie w piascie
kierownicy strugi. Nape_d z silnika na wal wirnika smigtowego pompy, przenosi elastyczne sprze.gto
posrednie. Rury ttoczne pelnia. rowniez funkcje. scian bocznych wypornosciowej komory silnika.
Szczelne dno do ktorego przymocowany jest silnik, tylna mi^dzyrurowa pawe.z i podwyzszone burty
zapewniaja, pompie pelnq pfywalnosc. W komorze silnika zainstalowana jest mata, automatyczna
pompka ze.zowa do wypompowania ewentualnych przeciekow lub wody z opadow. DIa ulatwienia
transportu bliskiego, wodowania i uzyskania dodatkowej wypornosci cz^sci dziobowej, w przedniej
cze_sci pompy zainstalowane sa. kota piankowe z piastami z tworzywa sztucznego. DIa stabilizacji na
wodzie i zapobiezeniu zasysania powietrza przez wirnik pompy, zastosowano wypornosciowa. pfyt^
antykawitacyjna^ mocowana, na wlocie pompy. Wyloty rur ttocznych zakonczone sa^ szybkoztajizami
hobokowymi lekkiej konstrukcji, do ktorych dotqczane sa. dwa wielkogabarytowe we_ze plaskie. DIa
zapewnienia umiarkowanej ptywalnosci we_zy, pomi^dzy nimi montowane mogq bye odpowiednio
wyksztattowane piankowe ptywaki wypornosciowe. Do transportu bliskiego mozna skorzystac
z wysuwanych dra^zkow i jezdzic pompq jak taczkq.

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinia przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB
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Pompownia ptywaja^ca do odwodnien typu T141 MEDUZA uwidoczniona jest na rysunku 1 i 2.
x,j
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Rys. 1. Pompownia ptywaja.ca do odwodnien typu T141 MEDUZA w przekroju osiowym z boku

Rys. 2. Pompownia ptywajqca do odwodnien typu T141 MEDUZA w widoku z gory

Pompownia ptywajqca do odwodnien typu T141 MEDUZA sktada sie^ z smigtowego wirnika 1
osadzonego na koncowce poziomego watu 2, podtrzymywanego w tozysku 3 piasty 4 osadzonej
centrycznie w topatkach 5 kierownicy strugi. Wai 2 jest uszczelniony i utozyskowany tocznie w
obudowie 6 wbudowanej w pachwinie rur ttocznych 7. Wat pompy 2 pota.czony jest z watem silnika
nap^dowego 8 za pomocq sprz^gta 9. Wirnik pompy pracuje w walcowym pierscieniu 10,
przechodza^cym w dyfuzor 11 wewnajrz ktorego umieszczone sa^ topatki 5 kierownicy strugi. Za
dyfuzorem 11, rura tloczna 7 rozdwaja si? tworza_c pomi^dzy soba. komore^ 12 w ktorej do dna 13
umocowany jest silnik nap^dowy 8. Na dnie umieszczona jest pompka z^zowa 14. Rury ttoczne 7
zakonczone s^ szybkozta^czami hobokowymi 15. Na pierscieniu 10 instalowany jest ptywak
stabilizujqcy 16 pelnia^cy rowniez rol^ ptyty antykawitacyjnej. Po obu stronach wlotu pompy
zamocowane sa_ piankowe kola 17 uJatwiaja^ transport, daja.ce wypornosc i zabezpieczaja_ce wirnik
przed praca. w mule dennym. Do prowadzenia pompy stuza^ wysuwane ra.czki 18. Do szybkozta.czy 15
dopinane sa. wielkogabarytowe w^ze ptaskie 19. Pomi^dzy w^zami mozna zainstalowac ptywaki 20.
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Pompownia ptywaja.ca do odwodnieri typu T141 MEDUZA unosza^c siQ na powierzchni zasysa wode.
przed soba^ i ttoczy do tytu w strong lajju dwoma w^zami srednicy 200 mm. Kota z przodu pompy
ulatwiajajej wodowanie, daja_ wypornosc i zabezpieczaja^ przed zasysaniem mutu dennego. Ponadto
kota i wysuwane ra^czki pozwalaja, obstugujqcemu przemieszczac pompe. re_cznie na niewieftie
odlegtosci. Stabilizacje. na wodzie i zapobieganie zasysaniu powietrza przez wirnik pompy zapewnia
zamocowana na wlocie pompy wypornosciowa pfyta antykawitacyjna. Ponadto mala automatyczna
pompka sluzy do wypompowywania ewentualnych przeciekow lub wody z opadow.

2.
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Innowacyjnosc pompowni stanowi konstrukcja, ktora zapewnia wysoka. wydajnosc (8000 l/min przy
H=7m) przy stosunkowo matej mocy silnika oraz mate opory przeptywu. Ponadto innowacyjna jest
niespotykana dla takich wydajnosci mobilnosc operacyjna i Jatwosc obstugi (wystarczy 1 cztowiek).

2.1

PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA
Przeznaczenie

Pompownia ptywaja.ca do odwodnien typu T141
MEDUZA
przeznaczona jest
do wypompowywania wody z terenow popowodziowych, przepompowywania stawow, awaryjnego
odwadniania terenow depresyjnych.

2.2

Zakres i warunki stosowania, ograniczenia

Pompownia ze wzgle,du na osiajgane parametry jest przydatna do pompowania wody
z wielkoobszarowych zalewisk na kilkudziesie.ciu-metrowa^ odleglosc i kilkumetrowa^ wysokosc np.
przez wat przeciwpowodziowy. Pompownia jest za duza do pompowania wody z zalanej piwnicy lub
garazu, za mata do odwodnienia miasta, gminy lub powiatu. Idealnie sprawdzi sie. za to przy
pompowaniu wody z zatopionych wielostanowiskowych garazy, tuneli, zalanej dzielnicy, wsi.
Parametry techniczne zgodnie z deklaracja^ producenta:
Dane Techniczne
Wydajnosc
Maksymalna wysokosc podnoszenia
Masa pompy
Zuzycie paliwa
Zakres temp, stosowania [°C]

3.

3.1

Prol | Pro 2
8000 l/min
7m
140kg
61/h
+5 / + 60

TESTOWANIE WYROBU

Ocena przydatnosci wyrobu do testowania

Pompownia ptywaja.ca do odwodnien typu T141 MEDUZA podlega obowia^zkowi uzyskania
dopuszczenia do uzytkowania1 a jego wlasciwosci techniczno-uzytkowe istotnie roznia^ SJQ od
okreslonych w pkt. 2.3 Motopompy piywajqce zalqcznika do Rozporza^dzenia Ministra Spraw
Wewne_trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuza^cych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002 z pozn.
zm.).
Na podstawie §2 procedury testowania, po analizie dokumentacji technicznej przedmiotowego
wyrobu zala^czonej do wniosku o przeprowadzenie testowania wyrobu innowacyjnego, Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - Panstwowy Instytut Badawczy pozytywnie ocenito
mozliwosc testowania wyrobu Pompownia ptywaja^ca do odwodnien typu T141 wjednostkach
organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej.

zgodnie z Art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1340 z poz. zm.)
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Program i przebieg testowania
Testowanie Pompowni plywaja_cej do odwodnieri typu T141 MEDUZA odbywato sie. zgpdpte
z programem testowania zatwierdzonym przez Komendanta Gtownego Paristwowej Strazy Pdza~fnej
w Jednostce Testuja^cej wytypowanej przez Komendanta Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej.
Testowanie odbywato sie. w dniach od 03.09.2015 r. do 15.10.2015 r.
Celem testowania byte:
Praktyczna ocena i testowanie pompy w dzialaniach powodziowych:
a. Mobilnosc i szybkosc dostarczenia pompy wraz z w^zami do zalewiska,
b. Uzycie srodkow transportu,
c. Wymagane uprawnienia kierowcy,
d. Liczba osob potrzebna do zaladunku, transportu, rozJadunku pompy, rozwinie_cia we.zy,
uruchomienia i obsJugi,
e. Potrzebne urzajdzenia i wyposazenie do wykonania powyzszych prac,
f. Potrzeba prac ziemnych (wykopu, pogt^bienia),
g. Czas od momentu zawiadomienia do momentu uruchomienia pompy,
h. Czas napetniania zbiornikow 2 x 2,5 m3 woda_ wypompowywana, ze zbiornika wodnego
1 na tej podstawie wyznaczenie czasu wypompowania wody z przyktadowego zalewiska
testowego w ilosci np. 5 000 - 10 000 m3,
i. Koszty eksploatacyjne pompowania,
j. Koszty obstugi i caJkowity takiej operacji,
k. Wymagania dodatkowych urzqdzen niezb^dnych, sprz^tu i materiatow eksploatacyjnych
do zapewnienia dziatania pompy przez dluzszy czas,
I. Zdolnosc do przerzucenia systemu w inne miejsce (inne zalewisko),

2.

Eksploatacja i utrzymanie:
a. Wymagane szkolenia i czas ich trwania,
b. Powierzchnia magazynowa dla np. 2 pomp (tj zdolnosci wypompowywania: 480 m3/h x
2 = 960 m3/ h),
c. Sugestie co do mozliwosc i sposobu garazowania,
d. Ocena przydatnosci i zagospodarowania specjalnego regatu,
e. Ocena przydatnosci proponowanego wyposazenia,
f. Konserwacja, obstugi, koszty utrzymania w okresie garazowania,
g. Naprawy, przegla^dy,
h. Potrzebne zapasy materiatow eksploatacyjnych i cz^sci zamiennych,
i. Niezbe_dny zestaw narze_dzi specjalnych.

3.

Ocena porownawcza systemu pompowego na tie innych urzqdzen wykorzystywanych do
usuwania skutkow powodzi, o podobnej wydajnosci:
a. Porownanie parametrow i kosztow na 1000 m3/h wydajnosci,
b. Porownanie kosztow zakupu sprze_tu w przeliczeniu na 1000 m3/h wydajnosci,
c. Zalety, przewagi,
d. Wady, utrudnienia,
e. Elementy do poprawienia.

4.

Wykorzystanie pompy do uzupetniania zapasow wody w naturalnym tub prowizorycznie
budowanym zbiorniku posrednim z rzeki, jeziora lub innego cieku, w wie_kszych akcjach
gasniczych, gdy akcja gasnicza musi bye prowadzona przez dkizszy czas np. pozar torfowisk,
lasow itp.,

5.

Inne mozliwosci wykorzystania pompy.
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1.

Praktyczne testowanie wyrobu odbyto SJQ w czasie cwiczen praktycznych przeprowadzonych
na zmianach stuzbowych w Jednostce Ratowniczo-Gasniczej zgodnie z zatozeniami miesi^cznego
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planu szkolenia dla zmian stuzbowych. Miejscem cwiczen byl punkt poboru wody na naturalnym
zbiorniku wodnym ziokalizowanym na poderze zalewowym Otawa - Lipki w poblizu miejscowoso
Stary Gornik. Dojazd do zbiornika droga, wojewodzkq nr 396 oraz drogami gruntowymi bezposrednio
z drogi wojewodzkiej.

Fot. 2 Pobor wody ze zbiornika wodnego

Fot. 3 Pobor wody ze zbiornika wodnego
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CNBOP-PIB

Fot. 4 Transport Pompowni na samochodzie typu pick-up

3.3

Ocena testowanego wyrobu

Na podstawie przeprowadzonych cwiczen praktycznych i dziatah w warunkach rzeczywistych, opinii
zebranych wsrod uczestnikow cwiczen, zebranego material zdje.ciowego oraz oceny testowanego
wyrobu sporzadzonej przez Jednostke. Testuja^ca, stwierdza sie, naste_puja£e wnioski.

1. Praktyczna ocena i testowanie pompy w dziataniach powodziowych:

Testowana Pompownia ptywaja^ca do odwodnien typu T141 MEDUZA charakteryzuje siQ niewielkimi
gabarytami w stosunku do zestawow pompowych podobnej wydajnosci stosowanych w strazach
pozarnych. Do jego transportowania nie jest wymagany specjalny srodek transportu - mozna to
robic na pojezdzie typu pick-up lub dostawczym. W zwia^zku z czym nie sa^ wymagane specjalne
uprawnienia czy szkolenia dla kierowcow.
Do re.cznego zaladunku na skrzynie. tadunkowq pojazdu transportowego i roztadunku pompy
niezbe_dne sa, 4 osoby. W celu sprawienia Pompowni ptywaja^cej do odwodnien typu T141 MEDUZA
nie jest wymagany dogodny dojazd dla srodka transportu ani dobre dojscie do zbiornika wodnego,
gdyz wystarczy niewieiki spadek terenu umozliwiajqcy manewrowanie pompa^ na koJach (jak taczka^
na budowie) nawet po nieutwardzonym brzegu zalewiska. W przypadku wystajaienia
niesprzyjaja^cych warunkow terenowych niezb^dne jest wykonanie prostych prac ziemnych
(zazwyczaj re.cznie, topata. bez koniecznosci angazowania koparki).
Pompa jest przystosowana do pompowania wody zanieczyszczonej, jednak przypadku b. duzego
zabrudzenia wody zalecane jest otoczenie pompy w miejscu pompowania siatka, naciajgnie,tq na
palikach wbitych w dno zbiornika (jest na wyposazeniu).
Czas potrzebny do sprawienia uktadu pompuj^cego wynosi ok. 20 min przy zaangazowaniu 4 osob.
Pompownia ptywaja_ca do odwodnien typu T141 MEDUZA charakteryzuje sie. duz^ wydajnosci^
w stosunku do gabarytow urza^dzenia (wydajnosc okreslona poprzez szacowanie na podstawie
napeJniania zbiornikow wodnych). Koszty eksploatacyjne pompowania jak rowniez koszty obstugi sq
niewielkie. W przypadku wystajsienia potrzeby dziatania pompy przez dluzszy czas nalezy zapewnic
odpowiedni zapas paliwa oraz materialow eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta silnika
i pompy.
Pompownia ptywaja^ca do odwodnien typu T141 MEDUZA charakteryzuje sie, wysoka^ mobilnoscia^
i mozna w krotkim czasie przemiescic ja^ w inne miejsce, jak rowniez przewozaj: kilka takich pomp
z kilku lokalizacji uzyskac zwi^kszona, wydajnosc wypompowywania.

2. Eksploatacja i utrzymanie:

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinia przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB
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Pompownia ptywaja^ca do odwodnieh typu T141 MEDUZA charakteryzuje si^ prosta^ bbsftigaj nie sq.
wymagane specjalistyczne szkolenia dla osob obstugujqcych ja,.
Do magazynowania jednego zestawu potrzebna jest powierzchnia ok 3 m2, dla dwoctv zestawow
odpowiednio 6 m2. Producent opracowat i moze dostarczyc prosty stelaz umozliwiaja^cy pietrowe
magazynowanie dwoch pomp z petnym osprze^em na powierzchni 4 m2.
Magazynowanie pompy jest mozliwe na specjalnie do tego przygotowanym regale, gdzie na
poziomie podtogi/posadzki przechowywana b^dzie pompa, a na gornej potce materiaty inne
elementy ukladu pompowego (w^ze, ta.czniki, paliki, siatka).
W odniesieniu do elementow zestawu pompowego stwierdzono nastepuja^ce uwagi:
•
•

•
•

niedopracowane ta_czenie w^zy z krocicami wylotowymi na pompie (nieporeczny srubunek,
uszczelnienie silikonowe wrazliwe na zabrudzenie),
weze wylewowe wymagaja^ okreslonego uksztattowania terenu, sa^ wrazliwe na zagiecia,
spadki ltd.,
duzy ci^zar w^zy wylewowych (obstuga rozwijania i zwijania dla jednej osoby utrudniona),
brak mozliwosci podta^czenia do sprz^tu pozarniczego (w^ze, nasady).

Obstuga i konserwacja urzqdzenia w okresie jego garazowania jest standardowa dla tego typu
urzajdzen. Utrzymanie stanu urza^dzenia zalezy od przestrzegania prawidlowego sposobu
garazowania urzqdzenia (pod dachem) oraz jego utrzymania szczegolnie w okresie zimowym
(odwodnienie uktadu).
Naprawy i przegla^dy nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta silnika i pompy, obsiuga
biezqca urzqdzenia (wymiany oleju, filtrow) mozliwa przez uzytkownika.
Zapas materialow eksploatacyjnych (paliwa i oleju) nalezy uwzgl^dnic w ramach utrzymywania
jednostki ochrony przeciwpozarowej do dzialan. Nie zachodzi koniecznosc zabezpieczania
specjalistycznych materiatow eksploatacyjnych. Uzytkowe cz^sci zamienne (filtry i swiece,
bezpieczniki) dost^pne ogolnie na rynku.
Pompa nie wymaga narz^dzi specjalnych do obslugi codziennej i obslugi przy dzialaniach
ratowniczych.

3. Ocena porownawcza systemu pompowego na tie innych urza.dzeh wykorzystywanych do
usuwania skutkow powodzi, o podobnej wydajnosci:
Deklarowane przez producenta parametry wydajnosci pompowni Meduza to 8000l/min tj. 480 m3/h
przy zatozeniu zuzycia paliwa 6l/h (dane producenta silnika) na podstawie obliczeh ustalic mozna ze
pompownia zuzyje 12,5 I paliwa do wypompowania 1000 m3 wody.

Dla porownania zestaw pompowy na przyczepie z pompa^ Pioneer Pump PC- 1', ktorego wydajnosc
deklarowana przez producenta wynosi 77501/min tj. 465 m3/h przy zatozeniu zuzycia paliwa 16 l/h
ustalic mozna na podstawie obliczen zestaw pompowy zuzyje 34,4 I paliwa do wypompowania 1000
m3 wody.
Obliczeniowy koszt wypompowania 1000 m3 wody przy pomocy pompowni Meduza jest 2,75 razy
mniejszy niz przy zastosowaniu zestawu pompowego Pioneer o podobnej wydajnosci.

Przyjmuja.c szacowana^ cene^ pompowni Meduza 39 tys. PLN i oraz cene^ zakupu zestawu pompowego
Pioneer Pump PC- 7 z osprz^tem 160 tys. PLN2 stwierdzic nalezy ze koszt zakupu pompowni Meduza
jest 4 razy mniejszy niz zestawu pompowego Pioneer Pump PC-7.

Zalety wyrobu:
•

niewielkie gabaryty pompy w stosunku do zestawow pompowych podobnej wydajnosci
stosowanych w strazach pozarnych,

Podana kwota to kwota uzyskana w przetargu. Analiza kosztow przedstawiona w tym akapicie jest
orientacyjna i niewiqza^ca- nalezy ja_ traktowac jedynie informacyjnie.
2
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mozliwosc transportowania zestawu pompowego wraz z oprzyrzajdowaniem na samochodzie
(pickup lub auto dostawcze),
mobilnosc zestawu (mozliwosc szybkiego przemieszczenia SJQ na kolejne rhiejsce),
brak koniecznosci angazowania srodka transportu z przyczepaj
mozliwosc dojazdu do tniejsca wodowania nawet sciezka, lub po bezdrozu,
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duza wydajnosc jednostki pompowej w stosunku do gabarytow urzajdzenia (wydajnosc
okreslona poprzez szacowanie na podstawie napetniania zbiornikow wodnych),
prosta obstuga,

niewielka przestrzen magazynowania (ok. 3 m2),
niewielkie koszty eksploatacyjne,

czas sprawienia ukladu ok. 20 min (4 osoby),
brak koniecznosci specjalistycznych szkolen,

wykonanie ze stali nierdzewnej gwarantuje dtugotrwata, odpornosc na korozje. i sprawnosc
urzajdzenia mimo dtugich okresow bezczynnosci,

serwis w kraju w centralnej lokalizacji, mozliwosc zapewnienia szybkiego dotarcia do
dowolnej lokalizacji w kraju w celu usunie,cia awarii jak rowniez zapewnienia przez
producenta czynnosc konserwacyjno obstugowych,

zastosowany silnik HONDA ulatwia serwisowanie zarowno w kraju jak i na calym swiecie.

Uwagi i ograniczenia wyrobu:
•

ograniczenia terenowe wymagane dla tego typu pompy ptywaja^cej (dobre dojscie do
zbiornika wodnego, niewielki spadek terenu umozliwiajqcy manewrowanie pompa, na kotach,
dobry dojazd dla srodka transportu),

•

koniecznosc wykonywania w niektorych sytuacjach prac ziemnych (zjazdu dla taczki)
w przypadku niesprzyjaja^cych warunkow terenowych,

•

konieczna obstuga przez 4 osoby przy zatedunku i roztadunku zestawu,

•

niedopracowane t^czenie w^zy z krocicami wylotowymi na pompie (niepor^czny srubunek,
uszczelnienie silikonowe wrazliwe na zabrudzenie),

•

brak mozliwosci w wersji podstawowego wyposazenia podta^czenia do sprz^tu pozarniczego
(w^ze, nasady),

•

niestabilnosc ukladu ptywajqcego nast^powato przechylenie pompy w czasie pracy), koniecznosc stosowania sie. do instrukcji uzytkowania i wyboru wtasciwego ustawienia
pompy wzgle_dem linii brzegowej oraz utozenia we_zy tfocznych,

•

manewrowanie uktadem pompowym w czasie transportu pompy na kotach dla jednej osoby
jest utrudnione.

4. Ocena mozliwosci zastosowania pompy do uzupetniania zapasow wody w naturalnym
lub prowizorycznie budowanym zbiorniku posrednim z rzeki, jeziora lub innego cieku,
w wiekszych akcjach gasniczych, gdy akcja gasnicza musi bye prowadzona przez dtuzszy
czas np. pozar torfowisk, lasow itp.
Pornp^ mozna wykorzystac do zaopatrzenia wodnego na potrzeby dtugotrwatych akcji tylko poprzez
napelnianie zbiornikow posrednich woda^ wypompowywana, z rzeki, jeziora lub innego cieku.
Niemozliwy jest udziat urza^dzenia w zestawie wykorzystywanym do przettaczania z uwagi na zbyt
mate cisnienie i brak mozliwosci podtqczenia do sprze,tu pozarniczego.
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Nie wskazano
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ZNAKOWANIE WYROBU ZNAKIEM TESTOWANIE OPINIA
/•"'

4.1

Zasady ogolne
Wnioskujacy moze oznakowac wyrob obje.ty niniejsza, opinia^ CNBOP-PIB znakiem TESTOWANIE
OPINIA, ktorego wzor przedstawiono w punkcie 4.2.
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Znak TESTOWANIE OPINIA mozna umiescic:

4.2

•

bezposrednio na wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego w sposob widoczny,
czytelny i niedaja^cy si? usuna^c. Ponizej znaku nalezy umiescic numer niniejszej Opinii
Przydatnosci.

•

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu w sposob okreslony powyzej, znak
umieszcza sie. na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu albo na
dokumentach handlowych towarzyszqcych temu wyrobowi, i/lub karcie katalogowej wyrobu,
instrukcji obstugi wyrobu i innych dokumentach handlowych towarzysza^cych temu wyrobowi.

Wzor znaku TESTOWANIE OPINIA

CNBOP-PIB
TESTOWANIE
OPINIA

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinia przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB
nr OP-0004/2015, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.

CNBOP-PIB

OP-0004/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

USTALENIA FORMALNE

5.1

Testowanie wyrobu odbywato sie. zgodnie z Procedura, testowania wyrobow innowacyjnych wydanie
2 z dnia 12 marca 2015 r. na wniosek o przeprowadzenie testowania wyrobu innowacyjnego
zarejestrowany pod numerem 001/T/DA/2015.

5.2

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0004/2015 jest dokumentem dobrowolnym stwierdzaja^cym
przydatnosc wyrobu do stosowania w ochronie przeciwpozarowej w zakresie wynikaj^cym
z postanowieh niniejszej Opinii.

5.3
5.4

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
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5.

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0004/2015 potwierdza przydatnosc wyrobu takiego jaki jest
przez Producenta produkowany i zgtoszony przez Wnioskodawce. do testowania.

Wyrob objejy niniejsza, opiniq podlega obowia_zkowi uzyskania dopuszczenia do uzytkowania zgodnie
z Art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz.
1340 z poz. zm.).
Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0004/2015 nie jest dokumentem zaste.pujacym Swiadectwo
Dopuszczenia CNBOP-PIB.

Opinia Przydatnosci nie jest dokumentem upowazniaja,cym do oznakowania wyrobu innym znakiem
niz przedstawiony w punkcie 4 niniejszej opinii.

Opinia Przydatnosci nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za jakosc wyrobu, kazdej partii
tego wyrobu i pojedynczych jego egzemplarzy.
Gwarancji na wyrob, ktorego dotyczy niniejsza Opinia Przydatnosci zobowia_zany jest udzielic
Producent na podstawie odre_bnych przepisow.

W tresci wydawanych prospektow i ogloszen oraz innych dokumentow zwia^zanych z wyrobem,
ktorego dotyczy niniejsza Opinia Przydatnosci, nalezy umieszczac informacj^ o udzielonej temu
wyrobowi Opinii Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0004/2015.

5.10

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nie narusza uprawnieh wynikaja^cych z przepisow o ochronie
wtasnosci przemyslowej, a w szczegolnosci obwieszczenia Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 wrzesnia 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wtasnosci
przemystowej (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1410). Zapewnienie tych uprawnieh nalezy do obowi^zkow
korzystaja_cego z niniejszej Opinii Przydatnosci.

5.11

Na producencie spoczywa obowiqzek sprawdzenia, czy rozwi^zanie b^da^ce przedmiotem Opinii
Przydatnosci CNBOP-PIB nie narusza uprawnieh osob trzecich.

5.12

Odpowiedzialnosc za szkodQ wyrza_dzona^ komukolwiek wskutek wadliwosci produktu ponosi
Producent.

5.13

CNBOP-PIB udzielaja^c Opinii Przydatnosci nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie
praw wyta_cznych i nabytych.

5.14

CNBOP-PIB moze dokonac zmian w niniejszej Opinii Przydatnosci na wniosek wJasciciela opinii.

5.15

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB moze bye uchylona przez CNBOP-PIB, w przypadku zmian
w odr^bnych przepisach, normach, podstawach naukowych oraz stanie wiedzy technicznej
i praktycznej oraz niepotwierdzenia, w trakcie stosowania, przydatnosci wyrobu do danego
zastosowania. Opinia Przydatnosci moze bye uchylona z inicjatywy wtasnej CNBOP-PIB.

6.

TERMIN WAZNOSCI

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0004/2015 jest wazna do 29 listopada 2018 r.

KONIEC OPINII
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