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$EI{TRUM NA{.J 0vuo,B/hD,AWC7-H
OCHRONY ffiIWPCI;!:I\$ROWF."il

CNBOP.PIE

stwierdza, 2e wyrdb:

produkowany przez:

Hydrant.nad2iemny: DN80

w zakfadzie produkcyjnym :

IMP Armature d.o.o.

]Ljubrfjanska cesta 43 - L}gs
lSlovenija

iMP Arrnature d.o.o.

1l-iub,ljanska cesta 43 - LZgs
lSlovenija

spe{nra wymaganla: ipkt, 3.21.' zatqcznika do
]iiRdminirtracji z:dnia Z0 cz

zapewnrenru
mienia, a tak2e;zasad wyd
(Dz. U. Nr 143, poz. 100
rz dnia 27 kWietnia 2010 r" (

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia rlrryrobu n
2. Sprawozdania z bada* nr 1981;/BU/16 z dnia 30.09,2016

05-420 Jozef6w k/O ul.Nadwiflauislia 213

SWIADECTWO D PIU$ZCZEINII\

Nr 27a91 015
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 si 1991 r. o rlchronie przeciwpo2arowej

(Dz. U, 22009 r.nr t78,poz. 1380, z p6in. zm.\
Centru m Na u kowo-Badawcze feny Przecivypo2arowej

im. J6zefa Tuliszkowski,ego, Fadsll,vowy nstytut Badawc;:y na wnioserk:

IMP Arnnature
Ljubljanska cesta 43 -

Slovenija

im. Jazefa

PANSTWOWY IN

]'tYP,A :lvg PN -EN' 14?lE4:2009

uliszkowskiegra

B/hIDAWCZ'I||

a Gorica

382t121A16:r rjniia 09.08.2016 r.

r$zpstt]tiidienia l lllllrtistrfl ,Sp,raw y

wca 11007 r, w sprawie wykazu wyrol
l j puhticinrlgo llub ochronrie zdrowia
rnia ldropuszczgrqh tych wyrob6w rrlo

wprrcrwqd/iiiheg;i;,rozporraqdzr:nienn :

lu. t{q 85, $oz. l!i53r}

r. wykonanlrch w Zetspole Labor
i Srodkdw Gadniczych BU CNBOP-P|B.

3. Certyfikat cPR nr 1404-CpR-2493 z dnia 05,01.2015
nr 0843.

przez IAG Lj,trbljana, jednostkq

Swiadectwo jest wa2ne pod warunkiem przes
).

a; przez wnio'skodlawc; wymagair

do 117,,:[0.202]tr r.

DYREKTO

Dariusz W16blewski
i6zef6w, dnia: 18 pa

DC|D-Z1i03.10.2011
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Material glowicy:

Materiat kolumny:

Materiat komory zaworowej;

Nasady boczne:

Srednica nominalna:

GiqbokoSi zabudowy:

CiSnienie norninalne:

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI;

Zgodnie z $ 17 rozporzqdzenia Ministra Spraw
wykazu wyrob6w slu2qcych zapewnieniu bezpieczedstwa
a tak2e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob6w rCo

powi n ien byi oznakowa ny zna kiern jed nostki dopuszczaj gcej.i

sz Wr6blewski

AC 063

DC/D,21103.1A.2011

J6zef6w, dnia; 18 rika 20L6 r.
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05-420 Jozef6w , ul. NadwiSlafrska 213
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Sl,lllADECTWO

Nr 27a91

DI\NE TECHNICZNE IDE

Hydtant nadziemny
typ hwgPNiEN.t

OWO-B/ht),AtrAfG;lH
crwpo;rynrqouvr';

puszczEi!\JtA

01tr;

tKUJA,CE WYIROtl

:a:"'. i.,,

ptvwl:ta

I

l5 mrn

njim

,, tOc|ll, 12Ii0, 15'00 mm

MPa

t::
tilAdmini'etiacji z dnia 20 czerrnrca 20tJtt

lub ochronie zclrowier i 2vr:ia

tania {pz, U. nr 1.4i1, poz. !0Ct2, z:.

atkowo nurnerern niniejszego 6w

w rspr

zrn.l


