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Opinia przydatnosci do stosowania
w ochronie przeciwpozarowej

OP-0005/2015

Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
Panstwowy Instytut Badawczy na wniosek:
Fabryka Urza.dzeri Specjalnych Sp. z o. o.
ul. Wiejska 2
Inwafd
34-120 Andrychow

na podstawie oceny testowanego wyrobu sporza.dzonej przez Jednostk^ Testuja.c3
udziela opinii przydatnosci do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wyrobu:

Motopompa ptywaja,ca MIKRO 1.1/2

produkowanego przez: Fabryka Urzadzeri Specjalnych Sp. z o. o.
ul. Wiejska 2
Inwatd
34-120 Andrychow

Termin waznosci

ds.

Z-ca Dyrektora
certyfikacji i dopuszczeh

2 listopada 2018 r.

bryg. dr inz. Jacek Zboina

Jozefow, 3 listopada 2015 r.
Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0005/2015 zawiera 8 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-0005/2015 nie zaste.puje Swiadectwa Dopuszczenia CNBOP-PIB.
Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB nr OP-0005/2015 , wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.
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Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB nr OP-0005/2015 , 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

*y

Przedmiotem niniejszej Opinii jest Motopompa ptywaja,ca MIKRO 1.1/2.
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Motopompa ptywaja,ca MIKRO 1.1/2 sklada sie. z naste.puja.cych podzespotow: - silnika
spalinowego 4-suwowego LEHR inc. 140 FA - jednostopniowej pompy wirowej z wirnikiem typu
otwartego, - pfywaka wykonanego z tworzywa sztucznego, wypetnionego pianka. poliuretanowa.. Do
nape.du pompy zastosowano czterosuwowy jednocylindrowy silnik spalinowy chtodzony powietrzem,
uruchamiany re.cznie.
Gtowne elementu pompy (korpus, wirnik i pokrywa) zostaty wykonane z tworzywa sztucznego
wzmocnionego wto"knem szklanym. Wirnik pompy osadzony jest bezposrednio na wale silnika.
Korpus pompy przymocowany jest do kotnierza silnika. W konstrukcji zastosowano ceramiczne
uszczelnienie walu pompy. Zastosowanie sprze.gte odsrodkowego umozliwia bezpieczn^ prace. silnika
na obrotach biegu jatowego. Krociec ttoczny pompy wyposazony jest w nasade. pozarnicza. wielkosci
25.
Zespol pompy z silnikiem przymocowany jest do ptywaka wykonanego z tworzywa sztucznego ABC
wypetnionego piank$ poliuretanowa., dzi^ki czemu jest on niezatapialny nawet w przypadku
uszkodzenia mechanicznego (np. przebicie) powtoki zewnejrznej.
Do gornej powierzchni ptywaka przymocowany jest uchwyt, umozliwiaj^cy przenoszenie
motopompy, oraz opuszczanie jej za pomoca. linki do studzienki, lub studni. Do uchwytu
przymocowana jest manetka gazu stuza.ca do regulacji obrotow silnika i wydajnosci motopompy.

Fot. 1. Motopompa ptywaja.ca MIKRO 1.1/2.

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB nr OP-0005/2015 , wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.
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:

Fot. 2. Motopompa ptywaja.ca MIKRO 1.1/2.

Innowacyjnosc urza.dzenia polega na jego matych gabarytach (mozliwosc pracy studzienkach
teletechnicznych) i przy tym duzych osia.ganych parametrach (wydajnosc, cisnienie, wysokosc
podnoszenia, niski poziom ssania).
Zastosowane materiaty konstrukcyjne (ptywak z tworzywa sztucznego wypelniony zostat piankaj
powoduje niezatapialnosc. Do konstrukcji pompy zastosowano tworzywo sztuczne ABC powoduja.ce
jej wytrzymatosc i lekkosc, oraz odpornosc na korozje.. Waga pompy daje mozliwosc pracy przez
jednoosobowa. obsfuge..

2.

PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

2.1

Przeznaczenie

Motopompa plywajqca MIKRO 1.1/2 przeznaczona jest do zasilania lekkich samochodow
ratowniczo-gasniczych posiadaja.cych zbiorniki wodne do 100 I, wypompowywanie wody z piwnic,
studzienek teletechnicznych.

2.2

Zakres i warunki stosowania, ograniczenia

Motopompa plywaja.ca MIKRO 1.1/2 przeznaczona jest do zasilania lekkich samochodow
ratowniczo-gasniczych posiadajacych zbiorniki wodne do 100 I, wypompowywanie wody z piwnic,
studzienek teletechnicznych.
Moze przepompowywac lekko zabrudzona. wode^ Pompa pfywajqca moze bye uzywana przez straz
pozarna., obrone. cywilna., w lesnictwie, rolnictwie, gornictwie i przez inne shizby zajmuja.ce sie.
konserwacj^ urza.dzeh komunalnych w miastach i gminach.
Zastosowany w pompie zbiornik paliwa o pojemnosci 0,65 I zapewnia cia.gta. prac$ pompy przez
maksymalnie 1,5 godziny.

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB nr OP-0005/2015 , wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.
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Parametry techniczne zgodnie z deklaracja. producenta:
Wydajnosc maksymalna w (l/m):
Wydajnosc w (1) przy cisnieniu (bar):
Wysokosc podnoszenia w m st. wody
Wymiary (mm):
Minimalna wymagana g^bokosc wody:
Silnik
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Pojemnosc zbiornika paliwa (w litrach):
Pojemnosc zbiornika oleju ( w litrach ):
Czas pracy na petnym zbiorniku (min):
Waga pompy gotowej do pracy (kg):
Nasada ttoczna

200
110/2
40
430 x 380 x 380
6 mm
4 - suwowy benzynowy
LEHR inc. 140 FA
0,65
0,08
90
7,0
25

3.

TESTOWANIE WYROBU

3.1

Ocena przydatnosci wyrobu do testowania

Motopompa ptywaja,ca MIKRO 1.1/2 podlega obowia.zkowi uzyskania dopuszczenia do
uzytkowania1 a jego wtasciwosci techniczno-uzytkowe istotnie roznia. siQ od okreslonych w pkt. 2.3
Motopompy ptywajqce zata.cznika 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 zaia.czonej do wniosku o przeprowadzenie testowania wyrobu innowacyjnego, Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - Paiistwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB)
pozytywnie ocenito mozliwosc testowania wyrobu Motopompa ptywaja.ca MIKRO 1.1/2
w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej.

3.2

Program i przebieg testowania

Testowanie Motopompy ptywaja.cej MIKRO 1.1/2 odbywato si$ zgodnie z programem
testowania zatwierdzonym przez Komendanta Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej w Jednostce
Testuja.cej wytypowanej przez Komendanta Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej.
Testowanie odbywato si$ w dniach od 01.09.2015 r. do 15.10.2015 r.
Celem testowania byta:

1. Ocena uzytecznosci/przydatnosci do wypompowywania wody z matych powierzchniowo i ciasnych
pomieszczen,
2. Ocena uzytecznosci/przydatnosci do napetniania zbiornikow wodnych matej pojemnosci
z trudnodost^pnych i plytkich zrodet wody,
3. Ocena uzytecznosci/przydatnosci do wypompowywania wody z miejsc zalanych woda. lekko
zabrudzona..

Praktyczne testowanie wyrobu odbyto si§ w czasie owiczen praktycznych przeprowadzonych
na zmianach stuzbowych w Jednostce Ratowniczo-Gasniczej zgodnie z zatozeniami miesi^cznego
planu szkolenia dla zmian stuzbowych. Miejscem cwiczen byt punkt poboru wody na naturalnym
zbiorniku wodnym zlokalizowanym na poderze zalewowym Otawa - Lipki w poblizu miejscowosci

1 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.)

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB nr OP-0005/2015 , wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.
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Stary Gornik. Dojazd do zbiornika droga. wojewodzka. nr 396 oraz drogami gruntowymi bezposrednio
z drogi wojewodzkiej.

Fot. 3 Pobor wody ze zbiornika wodnego

3.3

Ocena testowanego wyrobu

Na podstawie przeprowadzonych cwiczen praktycznych i dziaten w warunkach rzeczywistych, opinii
zebranych wsrod uczestnikow cwiczen, zebranego material zdj^ciowego oraz oceny testowanego
wyrobu sporza.dzonej przez JednostkQ Testuja.ca. stwierdza si$ nastepuja.ce wnioski.

Zalety wyrobu:
•

niewielkie gabaryty pompy umozliwiaja. jej zastosowanie w matych powierzchniowo
i ciasnych miejscach np. studzienki teletechniczne,

•

mobilnosc pompy (mozliwosc szybkiego przemieszczenia siQ na kolejne miejsce),

•

ptywak pompy skutecznie ograniczal pobor nieczystosci i elementow statych z powierzchni
wody w miejscu prowadzenia testowania,

•

prosta obstuga,

•

niewielka przestrzen magazynowania (ok. 0,5 m2),

•

niewielkie koszty eksploatacyjne,

•

maty ci^zar.

Uwagi i ograniczenia wyrobu:
•

mala wydajnosc umozliwia napelnianie jedynie matych zbiornikow (do 100 I).

•

obstuga w zamknie.tych pomieszczeniach (piwnice) wymaga uzycia sprze.tu izolacyjnego drog
oddechowych,

•

wypompowanie wody mozliwe tylko do okreslonego jej poziomu.

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB nr OP-0005/2015 , wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.
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4.1

Zasady ogolne
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Wnioskuja.cy moze oznakowac wyrob objQty niniejsza. opinia. CNBOP-PIB znakiem TESTOWANIE
OPINIA, ktorego wzor przedstawiono w punkcie 4.2.
Znak TESTOWANIE OPINIA mozna umiescic:
bezposrednio na wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego w sposob widoczny,
czytelny i niedaja.cy si^ usun^c. Ponizej znaku nalezy umiescic numer niniejszej Opinii
Przydatnosci.

•

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu w sposob okreslony powyzej, znak
umieszcza si§ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu albo na
dokumentach handlowych towarzysza.cych temu wyrobowi, i/lub karcie katalogowej wyrobu,
instrukcji obstugi wyrobu i innych dokumentach handlowych towarzysza.cych temu wyrobowi.
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4.2

•

Wzor znaku TESTOWANIE OPINIA

CNBOP-PIB
TESTOWANIE
OPINIA

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB nr OP-0005/2015 , wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.
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5.

USTALENIA FORMALNE

5.1

Testowanie wyrobu odbywato siQ zgodnie z Procedure testowania wyrobow innowacyjnych wydanie
2 z dnia 12 marca 2015 r. na wniosek o przeprowadzenie testowania wyrobu innowacyjnego
zarejestrowany pod numerem 004/T/DA/2015.

5.2

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0005/2015 jest dokumentem dobrowolnym stwierdzajqcym
przydatnosc wyrobu do stosowania w ochronie przeciwpozarowej w zakresie wynikaj^cym
z postanowieri niniejszej Opinii.

5.3

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0005/2015 potwierdza przydatnosc wyrobu takiego jaki jest
przez Producenta produkowany i zgloszony przez Wnioskodawc^ do testowania.

5.4

Wyrob obje.ty niniejszq opini^ podlega obowi^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.).

5.5

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0005/2015 nie jest dokumentem zaste.puJ3cym Swiadectwo
Dopuszczenia CNBOP-PIB.

5.6

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

5.7

Opinia Przydatnosci nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za jakosc wyrobu, kazdej partii
tego wyrobu i pojedynczych jego egzemplarzy.

5.8

Gwarancji na wyrob, ktorego dotyczy niniejsza Opinia Przydatnosci zobowiqzany jest udzielic
Producent na podstawie odre.bnych przepisow.

5.9

W tresci wydawanych prospektow i ogtoszen oraz innych dokumentow zwi^zanych z wyrobem,
ktorego dotyczy niniejsza Opinia Przydatnosci, nalezy umieszczac informacj^ o udzielonej temu
wyrobowi Opinii Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0005/2015.

5.10

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

5.11

Na producencie spoczywa obowi^zek sprawdzenia, czy rozwi^zanie b^d^ce przedmiotem Opinii
Przydatnosci CNBOP-PIB nie narusza uprawnien osob trzecich.

5.12

Odpowiedzialnosc za szkode. wyrz^dzonq komukolwiek wskutek wadliwosci produktu ponosi
Producent.

5.13

CNBOP-PIB udzielajqc Opinii Przydatnosci nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie
praw wyl^cznych i nabytych.

5.14

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

5.15

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB moze bye uchylona przez CNBOP-PIB, w przypadku zmian
w odre.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

•• ^
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Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0005/2015 jest wazna do 2 listopada 2018 r.

KONZEC OPINII

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB nr OP-0005/2015 , wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.

