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C ENTRU M NAU KOWO_BADAW CZE
OC H RONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY l NSTYTUT BADAW CZY
NBoP-PIB 05-420 Józefów UOtwocka, ul. Nadwiślańska 213

śwlnorcTwo DopuszczEN lA
Nr 4937l2o23

Na podstawie art.7 ust.2 ustawy zdnia24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy lnstytut Badawczy na wniosek:

oGNlocHRoN 5.A.

ul, Przemysłowa 42
34-L2O Andrychów

Gaśnica przewoźna proszkowa typ AP-50x ABC/MM

oGNlocHRoN s.A,
ul. Przemyslowa 42
34-120 Andrychów

oGNlocHRoN s.A,
ul. Przemysłowa 44
34-L2O Andrychów

PN-EN 1866-1:2010 Gaśnice przewoźne - Część 1: Charakterystyki,
wykonanie i metody badań.

Dokumentacja:
1. Włriosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5847 l2an z dnia 01.03.2023 r.

2. Sprawozdanie z badań nr EN 10845 z dnia 08.06.2010 r. wykonanych w APRAGAZ, sprawozdanie z badań
nr 521,0/BC/11 z dnia 26.05.201i r,, sprawozdanie z badań nr 603alBC/72 z dnia 25,01,2013 r. wykonanych
w Zespole Laooratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP-PlB, sprawozdanie z badań

nr 1,966lBUl].6 z dnia ]_0.08.2016 r., sprawozdanie z badań nr 740lBU/1,8 z dnia 10.04,2018 r,
sprawozdanie z badań nr 1592/BU/21 z dnia 31.03.2022 r., sprawozdanie z badań nr t327/Bul21 z dnia

L7.09.2021, r., sprawozdanie z badań nr I)71/BUl23 z dnia 1,2,04,2023 r, wykonanych w Zespole
Laboratoriów Urządzeń i Srodkow Gasniczych BU CNBOP,PlB, sprawozdanie z badań nr 20t5I077 /OG 23

z dnia 18.09.2015 r. wykonanych w MPA Dresden,

5wiadectwo Jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych
w umowie nr a%7 /DC/CNBOP-PlB/2023.

Okres ważności świadectwa: od l7.0Ą,2O23 r. do 16.04.2028 r.

DYREKToR cNBoP-PlB
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/
st. bryg. dr inż. Paweł Janik

#

stwierdza, że wyrób:

produkowany przez:

w zakładzie
produkcyjnym:

spełnia wymagania:

od l7.0Ą,2O23

DclD-2Il24.77.ż022

Józefów, dniai !7 kwietnia 2023 r
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OC H RONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tu l iszkowskiego

PAN§TWOWY l N STYTUT BADAW CZY
cNBoP_PIB 05-420 Józefów UOtwocka, ul,Nadwiślańska 213

śwlnoecTwo DopuszczEN IA

Nr 493712032

DANE TECHN|CZNE lDENTYFlKUJĄCE WYROB

6aśnica przewoźna proszkowa typ AP-50x ABC/MM

zakres stosowania do gaszenia pożarów grupy ł, 3 _

czas działania

I Czynnik roboczy azot Nz

j Ciśnienie robocze w temperatu rze 20"C 15 bar

1 Ciśnienie próbne zbiornika

Zakres temperatur stosowania od 30"C do .60'C

WARUNKl DODATKOWE i UWAG|:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdmrnistracji z dnia 20 czerwca 2007 r.

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia iźycia
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002;

zm.: Dz. U. z 2010 r. nr E5. poz. 553, z2018r.poz.984,z2022r.poz.2282) wyrób powinien być oznakowany
znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego śwradectwa.
Wyrób spełnia wvmagania pkt. 7.3 zalącznika 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.: nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz.984, z 2O22 r.

9oz.2282|.
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st. bryg. dr inż. Paweł Janik
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llość środka gaśniczego

Rodzaj środka gaśnłczego croszeK gasniczy FUREX S ABC

Minimalna skuteczność gaśnicza pożar testowy jll B

Diugość węża

DclD-zu24.17.2022

Józefów, dnia: 17 kwietnia 2023 r,
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