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CENTRUM NAUKOWO.BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PNI,I STWOVW I N STYTUT BADAWCZY
05-42Q J6zef6w klotwocka, ut. Nadwislaiska 213

Nr 373912079
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przectwpozarowej

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpo2aroweJ
im. Jdzefa Tuliszkowskiego - pa6stwowy lnstytut Badawczy na wniosek:

SWIADECTWO DOPUSZCZEN IA

KZWM Ognio€hron S.A.
ul. Krakowska 83c

34-120 Andrych6w

Ga6nica pianowa typ GpN-6x AB/Mp

KTWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrich6w

KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrych6w

w zaktadzie produkcyjnym:

spetnia wymagania:

Dokumentacja:

stwierdza, 2e wyrdb:

proouKowany przez:

PN-EN 3-7+41:2008 Gadnice przenoSne - Czqg6 7: Charakterystyki, wymagania
eksploatacyine i metody badai

1. wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5235/2019 z dnia 24.05.2019 r.
2. sprawozdanie z badari nr 2013-F-1040/oc 72 z dnia 27.o2.2o14 r., sprawozdanie z badari nr 20180104/oG 32

z dnia 04 06.2018 r. wykonanych w MPA Dresden, sprawozdanie z bada6 nr 796/Bc/r4 z dnia 30-06.2014 r.
wykonanych w zespole Laboratori6w Badaf chemicznych i Po2arowych Bc cNBop-plB oraz sprawozdanie z badafnr 1ao0/BU/19 z dnia 03.07.2019 r. wykonanych w zespole Laboratori6w urzqdzef i srodk6w GaSniczych
BU CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania
w umowie nr 3739/DC/CNBOp-ptB/2019.

Okres wa2nosci iwiadectwa:

przez wnioskodawcq wymagarl zawartych

do L4.O7.2024 r,

DYREKTOR CNBOP-PIB

I D 'v"1
H u')'4 I (

st. bryg. dr inz. Pawe.l lanik

AC 063

DC|D-21D1.O8.2018

.J6zef6w, dnia: 5 lipca 2019 r.
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b CENTRUM NAUKOWO.BADAWCZE
OC H RONY PRZECIWPOZAROWEJ

i m. J6zefa Tu liszkowskiego

PANSTWOWY TNSTYTUT BADAWCZY
05-42Q Jozefow klotwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZEN IA

Nr 373912Ot9

DANE TECHNTCZNE tDENTYFtKUJACE WYROB

Gainica pianowa typ cpN_6x AB/Mp
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Zgodnie z $ 17 rozporzadzenia Ministra spraw wewnqtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawiewykazu wyrob6w slu2qrych zapewnieniu bezpieczefstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a tak2e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob6w do u2ytkowania (Dz. u. Nr L43, poz- roo2, z 2o1o r., Nr g5,
poz' 553 i z 2078 r', poz. 984) wyr6b powinien byi oznakowany znakiem jednostki dopuszczajqcej i dodatkowo
numerem niniejszego 6wiadectwa.
wyr6b spelnia wymagania pkt' 7'1 zarEcznika do rozporzqdzenia Ministra spraw wewnetrznychi Administracii z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrob6w sluiqcych zapewnieniu befieczeristwapublicznego lub ochronie zdrowia i iycia oraz mienia, a tak:e zasad wydawania dopuszczenia tyctr wyrooow
do uiytkowania (Dz.u. nr r43, eoz. 1oo2 z 2o1qii,jlf.f. 

js.,.,l-oi:. 
ss3 iz 2018;., poz. s84).
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st. bryg. dr ini. Pawel Janik 
' i:i_=.')'-

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

DC|D-ZIt21.O8.?O18

l6zefdw, dnia: 5lipca 2019 r.
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