Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
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Pahstwowy Instytut Badawczy
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Seria: OPINIE PRZYDATNOSCI

Opinia przydatnosci do stosowania
w ochronie przeciwpozarowej

OP-0011/2016

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

na podstawie oceny testowanego wyrobu sporza.dzonej przez Jednostke. Testujqca.
udziela opinii przydatnosci do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wyrobu:
NarzQdzie ratownicze BIELTOOL

ukowanego przez: PARATECH INC.

1025 Lambrecht Dr
Frankfort, IL 60423

Termin waznosci

Z-ca Dyrek :ora
ds. certyfikacji i cDpuszczeh

16 pazdziernika 2019 r.

bryg. dr inz. Jac ek Zboina

Jozefow, 17 pazdziernika 2016 r.
Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0011/2016 zawiera 8 stron. Tekst Opinii Przydatnosci mozna
kopiowac tylko w calosci. 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-0011/2016 nie zaste.puje Swiadectwa Dopuszczenia CNBOP-PIB.

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB nr
OP-0011/2016, 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-0011/2016, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.
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CNBOP-PIB

POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE

1.

PRZEDMIOT OPINII

1.1

Ogolna charakterystyka techniczna wyrobu
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Przedmiotem niniejszej Opinii jest Narzedzie ratownicze BIELTOOL.

Narzedzie ratownicze BIELTOOL jest wykonane z hartowanej stali. Produkowany z jednego
kawalka stali metoda. odkuwania. Posiada wiele funkcji, dzi^ki ktorym zapewnia mozliwosc
szerokiego zastosowania w ratownictwie w odroznieniu od typowych toporkow strazackich.

Fot. 1 Narzedzie ratownicze BIELTOOL

Funkcje narzqdzia ratowniczego:

Ostry grot
Ostrze siekiery
Klucz do nasad 52/75
Zamykanie zaworow gazowych
Wycia.ganie gwozdzi
Ciecie metalu
Dtuto, przecinak

2.

2.1

PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Przeznaczenie

Narze.dzie ratownicze BIELTOOL przeznaczone jest do prowadzenia dziatah ratowniczych.

2.2

Zakres i warunki stosowania, ograniczenia

Parametry techniczne zgodnie z deklaracja. producenta:
Dtugosc - 38,3 cm
Masa -1,5 kg

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB nr
OP-0011/2016, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.
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3.

TESTOWANIE WYROBU

3.1

Ocena przydatnosci wyrobu do testowania
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Narze,dzie ratownicze BIELTOOL podlega obowia.zkowi uzyskania dopuszczenia do uzytkowania1
a jego wtasciwosci techniczno-uzytkowe istotnie roznia. sie. od okreslonych w pkt. 6.3 Topory
strazackie zata.cznika do Rozporza.dzenia Ministra Spraw Wewne,trznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuza.cych zapewnieniu bezpieczehstwa 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 zata.czonej do wniosku o przeprowadzenie testowania wyrobu innowacyjnego, Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - Pahstwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB)
pozytywnie ocenito mozliwosc testowania wyrobu Narze,dzie ratownicze BIELTOOL
w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej.

3.2

Program i przebieg testowania

Testowanie narze,dzia ratowniczego BIELTOOL 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 sie. w dniach od 05.09.2016 r. do 17.10.2016 r.

Celem testowania byta ocena uzytecznosci/przydatnosci narze,dzia BIELTOOL do prowadzenia
dziatan ratowniczych.

Praktyczne testowanie wyrobu odbyto sie. podczas cwiczen na placu zaktadu Centroztom Otawa
ul. Polna 2. Zatozeniem byta ocena skutecznosci uzycia narze,dzia ratowniczego BIELTOOL do
dziatan maja.cych na celu wykonanie doste.pu przed uzyciem narzQdzi hydraulicznych. Testowanym
narze.dziem dokonano takze usunie.cia szyby przedniej pojazdu jak rowniez ci^cia poszycia karoserii.
PodjQto takze probe, otwarcia pokrywy silnika.

zgodnie z Art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2013 r. NrO, poz. 1340 z poz. zm.)

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB nr
OP-0011/2016, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.
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Fot. 2-4 Cie.cie poszycia samochodu osobowego

Fot. 5-6 Cie.de poszycia samochodu osobowego

Fot. 5 Cie.cie szyby przedniej

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB nr
OP-0011/2016, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.
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OP-0011/2016 z dnia 17 pazdziernika 2016 r.

Fot. 5 Proba otwarcia maski pojazdu

3.3

Ocena testowanego wyrobu

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

Zalety wyrobu:
•

niewielkie gabaryty i pore.czne wykonanie pozwalaja. na jego uzycie w pierwszej fazie dziatan
ratowniczych,

•

mozliwosc wykorzystania do usuwania szyby przedniej pojazdu jak rowniez wykonywania
dostepu dla narze.dzi hydraulicznych,

•

wiele funkcji czyni narze.dzie ratownicze przydatnym do prowadzenia dziatan w odroznieniu
do tradycyjnego toporka be.da.cego na wyposazeniu strazaka.

Uwagi i ograniczenia wyrobu:
•

Ze wzgl^du na mate gabaryty brak mozliwosci ,,zatozenia dzwigni" i uzycia narz^dzia do
usuwania ba.dz tez otwierania znieksztalconych elementow pojazdu.

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB nr
OP-0011/2016, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.

OP-0011/2016 z dnia 17 pazdziernika 2016 r.

CNBOP-PIB

J".i
/^
£
fe

4.

ZNAKOWANIE WYROBU ZNAKIEM TESTOWANIE OPINIA

4.1

Zasady ogolne
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Wnioskuja.cy moze oznakowac wyrob obj^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 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-0011/2016, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.

CNBOP-PIB

OP-0011/2016 z dnia 17 pazdziernika 2016 r.

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 013/T/DA/2016.

5.2

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0011/2016 jest dokumentem dobrowolnym stwierdzaja.cym
przydatnosc wyrobu do stosowania w ochronie przeciwpozarowej w zakresie wynikaja.cym
z postanowieh niniejszej Opinii.
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5.

5.3

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0011/2016 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-0011/2016 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 odr^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-0011/2016.

5.10

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nie narusza uprawnieh wynikaja,cych z przepisow o ochronie
wtasnosci przemyslowej, 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 uprawnieh osob trzecich.

5.12

Odpowiedzialnosc za szkod^ 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-0011/2016 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-0011/2016, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.

