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C E NTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
ocHRoNY PRzEclWPoŻARoWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃsTWowY l N STYTUT BADAW czY
05420 JózefÓw Uotwocka, ul.Nadwiślańska 2'13

śwlnoEcTwo DoPUszczEN IA

Nr 44591202L
Na podstawie art.Tust.2ustawyzdni r. o ochronie przeciwpożarowej

Centrum Nau zarowel

im. Józefa Tuliszkows awczy na wn iosek

Gaśnica a proszkowa Ęp

PIB Ac o6ir

stwierdza, że wyrób

produkowany przez:
ul. Przemysłowa,42

w zakładzie produ

spełnia wymagania

Dokumentacja
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczen
2. Sprawozdanie z badań nr 2ot5l077

z badań nr t966lBU/16 z dnia 10.08'2016

2tzd nia L4.O7.202L r.

w MPA Dresden, sPrawozdanie
27lBb72t z dnia r7.09.202L r.nr 13

wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU cNBoP-PlB óraz sprawozdanie z badań

nr 521OlBCh 1 z dnia 26.05.zotL r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych
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CENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
ocH RoNY PRzEclWPoŻłRowe.l

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWoWY l N STYTUT BADAW czY
o5-42o Józefów k/otwocka, ul. NadwiŚlańska 213

ŚwlnoEcTwo DoPU szczEN tA

Nr 4459 IZ:OZL

DANE TECHNlcZNE lDENTYFIKUJĄCE WYRoB

Gaśnica przewoźna proszkowa typ AP-25x ABC

Zakres stosowania do gaszenia pożarów grupy A, B i C

Masa całkowita -48kg

llość środka gaśniczego 25 kg

Rodzaj środka gaśniczego proszek gaśniczy FUREX S ABC

Czas działania min. 15 s

Czynnik roboczy azot Nz

Ciśnienie robocze W temperaturze 20"C 16 bar

Ciśnienie próbne zbiornika 31 bar

Zakres temperatur stosowania od -20"C do +60 "C

Minimalna skuteczność gaśnicza pożar testowy ll B

Długość węża 5m

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z517 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie

wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,

a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użwkowania (Dz. U' nr 143 poz. 1002; zm.'. Dz. U. z 2oI0 r'

nr 85, poz. 553 oraz z 2Ot8 l' poz' 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej

i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa'
Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 20 czerwca 2oo7 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów

do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz.1002; zm.: Dz. U. z2010 r. nr 85, poz.553 orazz2ot8 r. poz.984).
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