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Seria: OPINIE PRZYDATNOSCI

Opinia przydatnosci do stosowania
w ochronie przeciwpozarowej
OP-0010/2016

Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
Pahstwowy Instytut Badawczy na wniosek:
KADIMEX SA
ul. Wolczyhska 290
01-919 Warszawa

na podstawie oceny testowanego wyrobu sporza.dzonej przez Jednostke. Testuja.ca.
udziela opinii przydatnosci do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wyrobu:

Prcjdownica VENTURI 2000

irodukowanego przez: AWG-Fittings
BergstraBe 25
89177 Ballendorf

Termin waznosci

Z-ca Dyrektora
ds. certyfikacji i dopuszczeh

16 pazdziernika 2019 r.

bryg. dr inz. Jacek Zboina

Jozefow, 17 pazdziernika 2016 r.
Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0010/2016 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 - Pahstwowym Instytutem Badawczym.
Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0010/2016 nie zastepuje Swiadectwa Dopuszczenia CNBOP-PIB.

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB nr
OP-0010/2016, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.
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CNBOP-PIB

SPIS TRESCI
PRZEDMIOT OPINII
1.1

Ogolna charakterystyka techniczna wyrobu

1.2

Oznakowanie

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 .
.

1.

2.

3.

4.

PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

2.1

Przeznaczenie

2.2

Zakres i warunki stosowania, ograniczenia

2.3

Uzytkowanie

TESTOWANIE WYROBU
3.1

Ocena przydatnosci wyrobu do testowania

3.2

Program i przebieg testowania

3.3

Ocena testowanego wyrobu

ZNAKOWANIE WYROBU ZNAKIEM TESTOWANIE OPINIA
4.1
Zasadyogolne
4.2

Wzor znaku TESTOWANIE OPINIA

5.

USTALENIA FORMALNE

6.

TERMIN WAZNOSCI

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB nr
OP-0010/2016, 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
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Przedmiotem niniejszej Opinii jest Prqdownica VENTURI 2000.

Fot. 1 Pra.downica Venturi 2000

Prcjdownica VENTURI 2000 dzie.ki zamontowanemu dozownikowi Venturiego moze podawac
w precyzyjnych ste,zeniach srodek zwilzaja.cy F-500 przeznaczony tylko dla tego urza.dzenia. Przy
zastosowaniu srodka zwilzaja.cego F-500 urza.dzenie zapewnia szybka. akcjQ ratowniczo-gasnicza.,
efektywne odprowadzanie ciepta oraz zmniejszenie napi^cia powierzchniowego.
Cechy pra.downicy:
•

•
•
•

•

•

•

Pra.downica Turbo z wbudowanym dozownikiem Venturiego w korpusie oraz 2 litrowym
zbiornikiem na srodek zwilzaja.cy F-500,
Wydajnosc 751/min lub 130 l/min przy 6 bar,
Strumien zwarty i rozproszony,
Pra.downica moze bye stosowana do gaszenia instalacji elektrycznych o napie,ciu 380 kV dla
strumienia rozproszonego,
Bardzo precyzyjne dozowanie :
o 0 / 0,5 / 1 / 3 / 6 % dla wersji 75 l/min
o 0 / 0 , 1 / 0 , 5 / 1 / 3 % dla wersji 130 l/min,
Pra.downica w pola.czeniu ze srodkiem zwilzaja.cym F-500 do gaszenia pozarow samochodow,
opon oraz pozarow grupy A i B,
Obnizenie napie.cia powierzchniowego wody przez srodek zwilzaja.cy F-500 podwyzsza
skutecznosc gasnicza..

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB nr
OP-0010/2016, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.
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2.

PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

2.1

Przeznaczenie
Pradownica VENTURI 2000 przeznaczona jest do prowadzenia dziatan gasniczych - gaszenia
pozarow samochodow, opon oraz pozarow grupy A i B.

Zakres i warunki stosowania, ograniczenia
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2.2

Parametry techniczne zgodnie z deklaracja. producenta:
Dane techniczne
Wydajnosc przy 6 bar
Zasie.g rzutu dla strumienia
zwartego
Zasiqg rzutu dla strumienia
rozproszonego
Ste.zenie dozowania
Obje.tosc zbiornika na srodek
zwilzajacy F-500
Waga

3.

3.1

Pradownica Venturi 75
75 1 / min
8m

Pradownica Venturi 130
130 1 / min
12m

6m

6m

0 / 0,5 / 1 / 3 / 6 %
21

0/0,1/0,5/1/3 %

2,2kg

2,2kg

21

TESTOWANIE WYROBU

Ocena przydatnosci wyrobu do testowania

Prqdownica VENTURI 2000 podlega obowia.zkowi uzyskania dopuszczenia do uzytkowania1
a jego wtasciwosci techniczno-uzytkowe istotnie roznia. si§ od okreslonych w pkt. 3.15 Prqdownice
wodne do pomp pozarniczych zata.cznika do Rozporza.dzenia Ministra Spraw Wewn^trznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow sluza.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 (CNBOP-PIB)
pozytywnie ocenilo mozliwosc testowania wyrobu Prqdownica VENTURI 2000 wjednostkach
organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej.

3.2

Program i przebieg testowania

Testowanie pra,downicy VENTURI 2000 odbywato sie, 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 05.09.2016 r. do 17.10.2016 r.
Celem testowania byta:

1. Ocena uzytecznosci/przydatnosci do prowadzenia
samochodow, opon oraz pozarow grupy A i B.
2. Ocena walorow uzytkowych wyrobu.

dziatan gasniczych -

gaszenia pozarow

Praktyczne testowanie wyrobu odbyto sie. podczas cwiczen na placu zaktadu Centrozbm Otawa
ul. Polna 2. Zatozeniem byta ocena skutecznosci dziatania pra.downicy VENTURI 2000. Zwi^kszenie
skutecznosci gasniczej wynikato z faktu zastosowania srodka zwilzaja.cego dozowanego przez
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-0010/2016, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.
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pra.downice, co spowodowato szybsze i skuteczniejsze ugaszenie pozaru przy uzyciu mniejszej iloscl
wody. Podczas proby gaszenia pojazdu zwykta. pra.downica. Turbojet oraz pra.dd$W£a. Venturi 2dOO
zauwazono, ze skuteczniejsze dziatania prowadzone byty pra.dem wody, w ktorym by} wykorzystany
srodek zwilzaja.cy. Jednoczesnie zauwazono szybszy spadek temperatury w gaszonym pojezdzie
w momencie uzycia testowanej pra.downicy
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Poszczegolne proby z zastosowaniem testowanego produktu byty prowadzone przy wartosciach
cisnienie zaiecanych przez producenta. Cisnienie to byto wytwarzane przez autopompQ samochodu
gasniczego GBA IVECO EUROCARGO 2,5/27.

Fot. 2-9 Gaszenie pozaru samochodu osobowego - pozar nr 1

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB nr
OP-0010/2016, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.
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Fot. 10-16 Gaszenie pozaru samochodu osobowego - pozar nr 2

3.3

Ocena testowanego wyrobu

Na podstawie przeprowadzonych cwiczen praktycznych i dziatan w warunkach rzeczywistych, opinii
zebranych wsrod uczestnikow cwiczen, zebranego materiatu zdje.ciowego oraz oceny testowanego
wyrobu sporza.dzonej przez Jednostke. Testuja.ca. stwierdza sie. naste.puja.ce wnioski.

Zalety wyrobu:
•
•

dobre i skuteczne gaszenie pozarow pojazdow,
mozliwosc regulacji ste.zenia srodka zwilzaja.cego przez ratownika,

Uwagi i ograniczenia wyrobu:
•

•

zbyt bliska lokalizacja zbiornika na srodek zwilzaja.cy i re.kojesci co ogranicza mozliwosc
chwytu pra.downicy,
przerwanie cia.gtosci podawania srodka zwilzaja.cego w momencie obrotu pra.downicy o ka.t

•

ograniczenia w manewrowaniu pra.downica. ze wzgle.du na zbiornik z srodkiem zwilzaja.cym.

90-180 St.,

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB nr
OP-0010/2016, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.
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4.

ZNAKOWANIE WYROBU ZNAKIEM TESTOWANIE OPINIA

4.1

Zasady ogolne
Wnioskuja.cy 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 sie. 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 towarzysza.cych 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 Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB nr
OP-0010/2016, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.
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USTALENIA FORMALNE

5.1

Testowanie wyrobu odbywato sie. zgodnie z Procedure, testowania wyrobow innowacyjnych wydanie
2 z dnia 12 marca 2015 r. na wniosek o przeprowadzenie testowania wyrobu innowacyjnego
zarejestrowany pod numerem 012/T/DA/2016.

5.2

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0010/2016 jest dokumentem dobrowolnym stwierdzaja.cym
przydatnosc wyrobu do stosowania w ochronie przeciwpozarowej w zakresie wynikaja.cym
z postanowien niniejszej Opinii.
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5.

5.3

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0010/2016 potwierdza przydatnosc wyrobu takiego jaki jest
przez Producenta produkowany i zgtoszony przez Wnioskodawce. do testowania.

5.4

Wyrob obje.ty niniejsza. opinia. 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.).

5.5

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0010/2016 nie jest dokumentem zaste.puja.cym Swiadectwo
Dopuszczenia CNBOP-PIB.

5.6

Opinia Przydatnosci nie jest dokumentem upowazniaja.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 zobowia.zany jest udzielic
Producent na podstawie odre.bnych przepisow.

5.9

W tresci wydawanych prospektow i ogtoszen oraz innych dokumentow zwia.zanych z wyrobem,
ktorego dotyczy niniejsza Opinia Przydatnosci, nalezy umieszczac informacje. o udzielonej temu
wyrobowi Opinii Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0010/2016.

5.10

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nie narusza uprawnien wynikaja.cych z przepisow o ochronie
wtasnosci przemystowej, a w szczegolnosci obwieszczenia Marszatka 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 uprawnien nalezy do obowia.zkow
korzystaja.cego z niniejszej Opinii Przydatnosci.

5.11

Na producencie spoczywa obowia.zek sprawdzenia, czy rozwia.zanie be.da.ce przedmiotem Opinii
Przydatnosci CNBOP-PIB nie narusza uprawnien osob trzecich.

5.12

Odpowiedzialnosc za szkode. 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 wtasciciela 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

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0010/2016 jest wazna do 16 pazdziernika 2019 r.
KONIEC OPINII

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB nr
OP-0010/2016, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.

