
Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego

Pahstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislahska 213, 05-420 Jozefow k/Otwocka

tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356
www.cnbop.pl e-mail: cnbop@cnbop.pl CNBOP-PIB

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB
AT-1101-0457/2015

Na podstawie rozporza.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. nr 249, poz. 2497), w wyniku post^powania aprobacyjnego dokonanego
w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej - Panstwowym Instytucie
Badawczym w Jozefowie k/Otwocka, na wniosek firmy:

Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jednosci 5, 05-506 Lesznowola

stwierdza si§ przydatnosc do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa;

Agregaty pompowe pozarowe, zatapialne, jedno- i wielostopniowe, typu EMU,
w odmianach: K86, K87, D500, KM350, KM750 oraz KM1300

produkowanych przez: Wilo SE, Nortkirchenstra|3e 100, 44263 Dortmund, Niemcy

o przeznaczeniu, zakresie, warunkach i na zasadach okreslonych w zata.czniku, ktory jest
integraln^ czescia^ niniejszej Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB.

Termin waznosci

od 13 listopada 2015 r.
do 12 listopada 2020 r.

Zat^cznik:

Postanowienia ogolne i techniczne

Z-ca Dyrektora ds. technicznych

st. bryg. mgr inz. Krzysztof Biskup

Miejsce i data wydania aprobaty: Jozefow, 13 listopada 2015 r.

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB AT-1101-0457/2015 zawiera 18 stron. Dopuszcza si§ kopiowanie
Aprobaty Technicznej w catosci lub tylko pierwszej jej strony. Kopiowanie, publikowanie
lub upowszechnianie w kazdej innej formie (rowniez elektronicznej) fragmentow tekstu Aprobaty
Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony
Przeciwpozarowej - Panstwowym Instytutem Badawczym.

 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-1101-0457/2015, wydanej w formie drukowanej  
i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 
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1 PRZEDMIOT APROBATY

1.1 Ogolna charakterystyka techniczna wyrobu

Przedmiotem aprobaty sa. agregaty pompowe pozarowe, zatapialne, wielostopniowe,
typu EMU, w odmianach: K86, K87, D500, KM350, KM750 oraz KM1300, (zwane w dalszej
czesci aprobaty agregatami pompowymi pozarowymi EMU).

Agregaty pompowe pozarowe EMU sktadaja. si§ z pola.czonych ze soba. modutu silnika oraz
pompy wirowej jedno- lub wielostopniowej. Jako dost^pna opcja oba modufy moga. bye zamkniete
w plaszczach cisnieniowych do montazu suchego poza zbiornikiem zapasu wody. Do
uszczelnienia pomi^dzy pompa. a silnikiem sa. stosowane uszczelnienia mechaniczne watu oraz
stale pierscienie slizgowe. Korpus ssawny, znajdujqcy si? miedzy pompa. i silnikiem, wyposazony
jest w filtr (sito), zapobiegaja.cy wnikaniu grubszych zanieczyszczeh. Dodatkowo, pompa moze
bye wyposazona w zawor zwrotny.

Wygla.d agregatu pompowego pozarowego EMU pokazano na rys. 1.

1.2 Nazwa zalkladu produkcyjnego i jego adres

Wilo SE, Werk Hot, Heimgart e nstra(3e 1-3, 95030 Hot, Niemcy.

1.3 Oznaczenie

Przyklad oznaczenia Agregatu pompowego pozarowego zatapialnego EMU w odmianie K 86,
z pompa. czterostopniowa. (4) i wirnikiem stoczonym (a)

Agregat pompowy pozarowy zatapialny K 86 (S)/4a

2 PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

2.1 Przeznaczenie

Agregaty pompowe pozarowe EMU sa. przeznaczone do podnoszenia cisnienia wody w stafych
urza.dzeniach gasniczych wodnych.

2.2 Zakres i warunki stosowania

Agregaty pompowe pozarowe EMU sa, przeznaczone do podnoszenia cisnienia wody w stafych
urza.dzeniach gasniczych wodnych, projektowanych i instalowanych zgodnie z wytycznymi
VdS Schadenverhutung1 lub innymi normami i wytycznymi o porownywalnym poziomie wymagah.
Zakres i warunki stosowania agregatow pompowych EMU - odpowiednio do parametrow
eksploatacyjnych pomp, parametrow wydajnosci oraz zasad instalowania
i uzytkowania pomp, podanych w rozdziatach 2.2.1, 2.2.2 oraz 2.2.3 niniejszej aprobaty.

2.2.1 Zakres podstawowych parametrow eksploatacyjnych

Pompowane medium

Wydajnosc dopuszczalna

Wysokosc podnoszenia przy maksymalnej
dopuszczalnej wydajnosci

Predkosc obrotowa wirnika

Wielkosc krocca przyta.czeniowego
(ttocznego)

Woda o temperaturze do 25 °C,
bez zanieczyszczeti stafych i/lub agresywnych

1540 l/min -9800 l/min
(w zaleznosci od typu pompy)2

9,5 m -97 m
(w zaleznosci od typu pompy)2

1 450-2900 obr/min2

DN 100 -DN 250
(w zaleznosci od typu pompy)

2.2.2 Parametry wydajnosci

Nominalne parametry wydajnosci agregatow pompowych pozarowych EMU podano
w tablicach 1 do 6.

Podstawowe wytyczne VdS Schadenverhutung podano w Jnformacjach dodatkowych" niniejszej aprobaty technicznej.

Patrz tablice 1 do 6 .
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Charakterystyki wydajnosci agregatow pompowych pozarowych EMU zawarte sa_ w dokumentach
wyszczegolnionych w Jnformacjach dodatkowych" (rozdziaiy: ,,Normy i dokumenty zwiqzane" ,
,,Sprawozdania z badari i inne dokumenty wykorzystane w postepowaniu aprobacyjnym"
oraz ,,Dokumentacja").

Tablica 1

Nominalne parametry wydajnosci agregatu pompowego EMU K 86 (S), 1-, 2-, 3-, 4-stopniowego

Lp.

1
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Oznaczenie
agregatu

pompowego

2
K86(S)/1a

K86(S)/1b

K86(S)/1c

K 86 (S)/2a

K 86 (S)/2b

K 86 (S)/2c

K 86 (S)/3a

K 86 (S)/3b

K 86 (S)/3c

K 86 (S)/4a

K 86 (S)/4b

Predkosc
nominalna a)

obr/min

3

2900

Srednica
wirnika**

mm
4

144/141

131/128

113/110

144/141

128/125

113/110

142/139

128/125

123/120

142/139

128/125

Wydajnosc
dopuszczalna b)

dm3/min

5
2000

1790

1540

2000

1750

1540

1960

1750

1660

1950

1760

Wysokosc
podnoszenia c)

m
6
18

14

9,5

36,5

27

19

52

41

36

70

55

Pobor
mocy d)

kW

7

9

7,5

5

18

14

10

26

21

18

35

28

** Mniejsza liczba oznacza srednice^ wirnika po stoczeniu.

a)Nominalna pr^dkosc obrotowa silnika.

b) Wydajnosc wyznaczona zgodnie z wytycznymi VdS 2100 5/88 ,,Richtlinien fur Wasserloschanlagen. Anforderungen
und Prufmethoden fur Bauteile" (rozdziat dotycz^cy pomp do urza.dzeri tryskaczowych).

c) Wysokosc podnoszenia przy wydajnosci odpowiadaj^cej maksymalnej wydajnosci dopuszczalnej wg kol. 5.

d) Minimalna moc silnika o pr^dkosci obrotowej wg kol. 1 , dobrana odpowiednio do maksymalnej mocy pobieranej, okreslonej zgodnie z
wytycznymi VdS 2100 5/88 ,,Richtlinien fur Wasserloschanlagen. Anforderungen und Prufmethoden fur Bauteile".

Tablica 2

Nominalne parametry wydajnosci agregatu pompowego EMU K 87 (S), 1-, 2-, 3- i 4-stopniowego

Lp.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Oznaczenie
agregatu

pompowego

2
K87(S)/1a

K 86 (S)/2a

K 86 (S)/2c

K 86 (S)/2d

K 86 (S)/3a

K 86 (S)/3b

K 86 (S)/3c

K 86 (S)/3d

K 86 (S)/4a

K 86 (S)/4b

Predkosc
nominalna a)

obr/min

3

2900

Srednica
wirnika**

mm

4

143/130

143/130

129/116

126/113

143/130

137/124

129/116

126/113

137/124

129/116

Wydajnosc
dopuszczalna b>

dm3/min

5

2520

2520

2410

2350

2520

2500

2410

2350

2500

2410

Wysokosc
podnoszenia c>

m

6

15

30

21

16,5

45

41

32

25

55

42

Pobor
mocy d)

kW

7

9,5

19

14

11

28

26

21

18

34

28

Znaczenie odsytaczy **, a) lb) 'c) '<i) jak w tablicy 1.
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Tablica 3

Nominalne parametry wydajnosci agregatu pompowego KM 350 (S), 1-, 2-, 3- i 4-stopniowego

Lp.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Oznaczenie
agregatu

pompowego

2

KM 350 (S)/1 a

KM350(S)/1b

KM350(S)/1c

KM 350 (S)/2a

KM 350 (S)/2b

KM 350 (S)/2c

KM 350 (S)/2d

KM 350 (S)/2e

KM 350 (S)/3a

KM 350 (S)/3b

KM 350 (S)/3f

KM 350 (S)/4a

Predkosc
nominalna a>

obr/min

3

2900

Srednica
wirnika**

mm

4

184/175

164/154

153/143

184/175

184/175

176/167

171/161

161/151

153/143

170/160

161/151

184/175

Wydajnosc
dopuszczalna b>

dm3/min

5

3900

3600

3350

3900

3830

3750

3500

3370

3700

3500

3900

3700

Wysokosc
podnoszenia c)

m

6

28

20

13,5

56

51

47

35

27

67

53

83

92

Pobor
mocy d)

kW

7

27,5

19

15

55

55

53

46

36

30

70

53

105
Znaczenie odsytaczy **, a) |D) 'c) 'a) jak w tablicy 1.

Tablica 4

Nominalne parametry wydajnosci agregatu pompowego KM 750 (S), 1- i 2-stopniowego

Lp.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

Oznaczenie
agregatu

pompowego

2
KM750(S)/1a

KM750(S)/1b

KM750(S)/1c

KM750(S)/1d

KM 750 (S)/2a

KM 750 (S)/2b

KM 750 (S)/2c

KM 750 (S)/2d
Znaczenie odsylaczy **, a) D)' c) • c

Predkosc
nominalna a>

obr/min

3

2900

Srednica
wirnika**

mm

4

209/199

205/195

186/175

181/169

200/190

194/184

186/175

181/169

Wydajnosc
dopuszczalna b>

dm3/min

5

5660

5600

5280

5150

5550

5450

5300

5150

Wysokosc
podnoszenia c)

m

6

41

38

25,5

20

72

63

51

40

Pobor
mocy d)

kW

7

56

53

35

32

100

85

70

64
' jak w tablicy 1.
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T H , «Tablica 5

Nominalne parametry wydajnosci agregatu pompowego KM 1300 (S), 1- i 2-stopniowego

Lp.

1

1

2

3

4

5

6

Oznaczenie
agregatu

pompowego

2

KM 1300(S)/1a

KM 1300(S)/1b

KM1300(S)/1c

KM 1300(S)/1d

KM 1300(S)/2a

KM 1300(S)/2b

Predkosc
nominalna a)

obr/min

3

2900

Srednica
wirnika**

mm

4

239/227

230/218

217/205

200/187

217/205

200/187

Wydajnosc
dopuszczalna b>

dm3/min

5

7400

7350

7200

7040

7200

7040

Wysokosc
podnoszenia c>

m

6

52

46

37

26

74

52

Pobor
mocy d)

kW

7

97

85

70

53

137

105
Znaczenie odsytaczy **, a ) 'D) 'c ) 'a) jak w tablicy 1.

Tablica 6

Nominalne parametry wydajnosci agregatu pompowego D500 (S), 1-, 2-, 3- i 4-stopniowego

Lp.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Oznaczenie
agregatu

pompowego

2
D500/1a

D500/1b

D500/1f

D500/1g

D500/2a

D500/2C

D500/2d

D500/2e

D500/2f

D500/3a

D500/3b

D500/3C

D500/3d

D500/4a

D500/4b

Znaczenie odsytaczy **, a)'D''c)'l:

Predkosc
nominalna a)

obr/min

3

1450

Srednica
wirnika**

mm

4

308/292

300/284

270/252

256/237

308/292

295

290/273

280

270/252

308/292

300/284

295

290/273

308/292

300/284

Wydajnosc
dopuszczalna b)

dm3/min

5

9800

9720

9520

9450

9800

9700

9630

9580

9520

9800

9720

9700

9630

9800

9720

Wysokosc
podnoszenia c|

m

6

22

18,3

10

6,8

47,5

38,5

32

26

19

72

62,5

58

54

97

82,5

Pobor
mocy d)

kW

7

52

42

26

21

118

88

73

62

52

172

148

129

118

235

185
' jak w tablicy 1.

2.2.3 Instalowanie i eksploatacja pomp

Instalowanie i eksploatacja agregatow pompowych pozarowych EMU powinny bye zgodne
z dokumentem Jnstrukcja obslugi i konserwacji urzqdzeh EMU, wydanym przez firme Wilo Group
(wydanie bez daty). Uwzglednione powinny bye ponadto wytyczne i normy wymienione
w rozdziale 2.2 niniejszej aprobaty oraz przepisy krajowe.
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3 WtASCIWOSCI TECHNICZNE / WYMAGANIA

3.1 Konstrukcja

Konstrukcja agregatu pompowego pozarowego EMU przedstawiono na rysunku 2. Konstrukcja
podzespolow agregatow oraz rodzaj uzytych materialow zostaty podane w dokumentacji
wyszczegolnionej w Jnformacjach dodatkowych", w rozdziale ,,Dokumentacja".

3.2 Wtasciwosci techniczno-uzytkowe

Wlasciwosci techniczno-uzytkowe
z wymaganiami podano w tablicy 7.

agregatow pompowych pozarowych EMU wraz

Tablica 7

Lp.

1

1

2

3

4

5

6

7

Wtasciwosc techniczno-uzytkowa

2

Znakowanie

Dokumentacja techniczna

Przyta.cza

Wytrzymalosc na cisnienie

Wymagania konstrukcyjne

Charakterystyka wydajnosci H(Q),
wydajnosc dopuszczalna, wysokosc
podnoszenia

Moc i moment obrotowy jednostki
napedowej (maksymalna moc pobierana,
wymagany moment obrotowy

Wymagania wg wytycznych
VdS 21 00-07, rozdziat*:

3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.8

3.3 Znakowanie

Kazdy agregat pompowy pozarowy EMU powinien miec czytelne i trwate oznakowanie,
zawieraja.ee co najmniej nastepuja.ce dane:

- nazwe i/lub znak producenta wraz z jego siedzibaj

- oznaczenie typu, odpowiednio wg 1.3;

- numer fabryczny/rok produkcji;

wydajnosc dopuszczalna., l/min;

- wysokosc podnoszenia przy wydajnosci dopuszczalnej;

- nominalna. predkosc obrotowa. silnika (obr/min);

- niezbednq moc silnika;

- srednic^ zamontowanego wirnika (mm) lub najwieksza/najmniejsza^ srednic^ wirnika;

- maksymalny pra.d rozruchowy (dotyczy przypadku, gdy pompa dostarczana jest z jednostka.
napedowa. elektryczna. jako calosc), w amperach.

Ponadto na agregacie pompowym powinno bye zaznaczone najwyzsze dopuszczalne
nadcisnienie (w bar) oraz skrocone oznaczenie materialu korpusu pompy. Zaleca si^ takze, aby
na agregacie zaznaczony byJ (w postaci strzatki) kierunek obrotu waJu.

Wytyczne VdS 2100-07:2013-05 (03) Richtlinien fur Wasserloschanlagen. Sprinklerpumpen. Anforderungen und Prufmethoden,
l^cznie z wytycznymi VdS 2344 Verfahren fur die Prufung, Anerkennung und Konformitatsbewertung von Geraten, Bauteilen und
Systemen der Brandschutz - und Sicherungstechnik. Dopuszcza sie przyj^cie rownowaznych wymagaii wg innych,
porownywalnych co do poziomu wymagari, norm i wytycznych.
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Sposob oznakowania agregatu pompowego pozarowego znakiem budowlanym powinien bye
zgodny z ustawa. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881
wraz z pozn. zmian.) oraz rozporza_dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 wrazz pozn. zmian.).

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1 Pakowanie

Agregaty pompowe parowe EMU powinny bye umieszczone w opakowaniach transportowych
producenta (skrzynie lub inne odpowiednie opakowania), ograniczaja.cych mozliwosc
swobodnych ruchow i zabezpieczaja.cych przed uszkodzeniem w czasie przeladowywania i
transportu. Przed pakowaniem wylot agregatu powinien bye zaslepiony.

Na opakowaniu agregatu pompowego pozarowego powinny znajdowac si§ co najmniej dane wg
3.3 oraz:

numer aprobaty technicznej;
- numer dokumentu dopuszczajqcego do obrotu i stosowania wediug 5.1;
- znak budowlany.

4.2 Przechowywanie

Agregaty pompowe pozarowe EMU powinny bye przechowywane (magazynowane)
w pomieszczeniach zabezpieczaja.cych je przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami
powoduja.cymi korozj$, zgodnie z zaleceniami producenta.

4.3 Transport

Transport agregatow pompowych pozarowych EMU powinien odbywac si§ krytymi srodkami
transportu, opakowanych zgodnie z rozdzialem 4.1, zabezpieczonych przed przemieszczaniem
i mozliwoscia. uszkodzenia.

5 OCENA ZGODNOSCI

5.1 Zasady ogolne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 wraz z pozn. zmian.) wyrob, ktorego dotyczy
niniejsza Aprobata Techniczna, moze bye wprowadzony do obrotu i stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych w zakresie odpowiadaja.cym jego wlasciwosciom uzytkowym
1 przeznaczeniu, jesli producent dokonaJ oceny zgodnosci i przez wystawienie krajowej deklaracji
zgodnosci oswiadczyl, na swoja. wyla.czna. odpowiedzialnosc, ze wyrob jest zgodny z Aprobata.
Techniczna. AT-1101-0457/2015 oraz oznakowat wyrob znakiem budowlanym zgodnie z
odr^bnymi przepisami.

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 wraz z pozn. zmian.), oceny dokonuje producent stosuj^c
system 1, oznaczaja.cy certyfikacj? zgodnosci wyrobu przez akredytowana. jednostk§
certyfikuja.ca. na podstawie:

a) zadania producenta, tj.:

• zakiadowej kontroli produkcji,
• uzupelniaj^cych badari probek pobranych w zaktedzie produkcyjnym, prowadzonych

przez producenta zgodnie z ustalonym planem badania,
b) zadania akredytowanej jednostki:

• wst^pnego badania typu,
• wst^pnej inspekcji zakiadu produkcyjnego i zakladowej kontroli produkcji,
• cia.gtego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkcji.
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5.2 Zaktadowa kontrola produkcji (ZKP)

5.2.1 Wstep

Producent powinien ustanowic, dokumentowac i utrzymywac system kontroli w zaktadzie
produkcyjnym, aby zapewnic, ze wyroby wprowadzane do obrotu odpowiadajq ustalonym
cechom uzytkowym.

Jezeli producent zaprojektowai, zmontowat, opakowal, przetworzyt i oznakowat podzespot
poprzez swojego podwykonawce, uwzglednic nalezy ZKP u podwykonawcy. W przypadku, gdy
ma miejsce podwykonawstwo, producent powinien utrzymac wszedzie kontrole podzespotu
i zapewnic, ze otrzymuje wszystkie informacje potrzebne do wypelnienia swoich
odpowiedzialnosci, zgodnie z niniejszq aprobat^. Producent ktory korzysta z podwykonawstwa
w calym zakresie swoich aktywnosci, w zadnych okolicznosciach nie moze sam przeniesc swoich
odpowiedzialnosci na podwykonawce. ZKP jest stala^ wewnetrznq kontrola^ produkcji,
wykonywana. przez producenta.

Wszystkie elementy, wymagania i zatozenia przyjete przez producenta powinny bye
udokumentowane w sposob systematyczny w formie procedur. Dokumentacja systemu kontroli
produkcji powinna zapewniac ogolne zrozumienie oceny zgodnosci i umozliwiac osia.gniecie
wymaganych cech uzytkowych wyrobu i skuteczne dziatanie systemu kontroli produkcji, ktory ma
bye sprawdzony. Kontrola w zakiadzie produkcyjnym powinna stosowac techniki eksploatacyjne
i wszelkie pomiary pozwalajqce na utrzymanie i kontrole zgodnosci ze specyfikacjami
technicznymi.

Ich wprowadzanie moze bye osia.gniete przez kontrole i badania przyrza.dow pomiarowych,
surowcow i skladnikow, procesow, urza.dzeri i wyposazenia produkcyjnego oraz gotowych
podzespotow, <a.cznie z cechami materiaiu i przez wykorzystanie uzyskanych wynikow.

5.2.2 Wymagania ogolne

System ZKP powinien spelniac wymagania zawarte w odpowiednich rozdzialach
EN ISO 9001, Jezeli maja. zastosowanie. System ZKP moze bye czescia^ systemu zarzajdzania
jakoscia., np. zgodnie z EN ISO 9001.

5.2.3 Wymagania specjalne dotycza.ce podzespotow wyrobu

5.2.3.1 System ZKP powinien:

- odnosic sie do niniejszej aprobaty technicznej; i

- zapewniac, ze agregaty pompowe pozarowe, zatapialne, jedno- i wielostopniowe,
typu EMU, wodmianach: K86, K87, D500, KM350, KM750, KM1300, wprowadzane na rynek
odpowiadaja_ ustalonym cechom uzytkowym.

5.2.3.2 System ZKP powinien zawierac plan jakosci lub plan ZKP specyficzny dla wyrobu, ktory
identyfikuje procedury do wykazania jego zgodnosci na odpowiednich stadiach, to znaczy:

a) kontrole i badania, ktore, nalezy wykonac przed i/lub podczas produkcji zgodnie
z czestosci^ podana^ nizej; i/lub

b) weryfikacje i badania, ktore nalezy wykonac z uzyciem gotowych wyrobow, zgodnie
z czestosciq podana^ nizej.

Jezeli producent do produkcji stosuje gotowe podzespoty, dzialania wg b) powinny prowadzic do
poziomu zgodnosci podzespolu rownowaznego, takiego jak gdyby podczas produkcji
wykonywana byte normalna ZKP.

Jezeli producent wykonuje czesc produkcji, to operacje wg b) moga^ bye zredukowane
i czesciowo zasta.pione przez operacje wg a). Ogolnie rzecz bior^c im wiecej produkcji
wykonywanych jest przez producenta, tym wiecej operacji wg b) moze bye zast^pione przez
operacje wg a). W kazdym przypadku operacja powinna prowadzic do poziomu zgodnosci
podzespotu rownowaznego do tego jak gdyby podczas produkcji wykonywana byla normalna
ZKP.

Uwaga: w zaleznosci od specyficznego przypadku niezbedne moze bye wykonywanie dzialati
wymienionych w a) i b), tylko dziatah wymienionych wg a) lub tylko tych wymienionych wg b).

Dzialania wg a) nalezy odnosic gtownie do sredniego stanu wyrobu jak rowniez urza/Jzeh
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produkcyjnych i ich regulacji, a takze przyrza.dow pomiarowych itp. '
Te kontrole i badania oraz ich czestosc wybrane sq w oparciu o typ, proces produkcyjny i jego
skomplikowanie, czutosc cech podzespotu na zmiany parametrow produkcji itp.

Producent powinien ustanowic i utrzymywac zapisy, ktore zapewniaja. ewidencj§,
ze pobierane i badane byty probki wyrobu z produkcji. Zapisy te powinny wykazywac
jednoznacznie, czy produkcja odpowiadata okreslonym kryteriom akceptacji; zapisy te powinny
bye utrzymywane co najmniej przez dziesi^c lat. Jezeli probka nie spetnia wymogow akceptacji,
to pojete powinny bye dziatania dla wyrobow niezgodnych. Niezbedne dziatania korekcyjne
powinny bye podjete niezwtocznie, a podzespoty lub partie niezgodne powinny bye wydzielone
oraz jednoznacznie zidentyfikowane. Jezeli nieprawidtowosc zostata skorygowana,
to powtorzone powinny bye dotycz^ce ja. badania lub weryfikacja.

Wyniki kontroli i badari powinny bye rzetelnie rejestrowane. Opis podzespotu, data produkcji,
przyjeta metoda badari, wyniki badari i kryteria akceptacji powinny bye zawarte w zapisach,
podpisane przez osob$ odpowiedzialna. za kontrole/badanie. Uwzgledniajqc kazdy wynik kontroli
nie spetniaja.cy wymagah niniejszej aprobaty, dziatania koryguja.ce maja.ce na celu naprawe
sytuacji (np. wykonane pozniej badania, zmiana procesu produkcyjnego, wycofanie lub poprawa
podzespotu) powinny bye wskazane w zapisach.

5.2.3.3 Pojedyncze podzespoty lub partie podzespotow uzyte do produkcji agregatow pompowych EMU
i zwia.zana z nimi dokumentacja powinny bye caJkowicie identyfikowalne.

5.2.4 Wstqspna inspekcja zaktadu i ZKP

5.2.4.1 Wstepna kontrola zaktadu i ZKP powinny bye zasadniczo wykonywane, gdy produkcja jest juz
wdrozona a ZKP jest juz praktykowana. Jednak mozliwe jest, ze wst^pna kontrola zaktadu i ZKP
wykonane zostana. zanim produkcja bedzie wdrozona i/lub ZKP b^dzie juz praktykowana.

5.2.4.2 Nastepuja.ce elementy powinny bye poddane ocenie w celu weryfikacji, ze wymagania wg 5.2.2
i 5.2.3 sa. spetnione:

- dokumentacja ZKP;
- zaktad produkcyjny.

Przy ocenie zaktadu produkcyjnego zweryfikowane powinno bye:

a) ze dost^pne sa. lub beda. wszystkie srodki potrzebne do osia.gniecia cech uzytkowych
agregatow pompowych pozarowych, zatapialnych, jedno- i wielostopniowych,
typu EMU, w odmianach: K86, K87, D500, KM350, KM750, KM1300, wymaganych przez
niniejsza. aprobate (patrz 5.2.4.1);

b) ze procedury ZKP, zgodne z dokumentacja. ZKP, sa. lub beda^ wdrozone do praktyki;

c) ze wyrob jest lub bedzie odpowiadat probkom uzytym we wst^pnym badaniu typu
(patrz 5.2.4.1) dla ktorych zweryfikowano zgodnosc z niniejsz^ aprobata.;

d) czy system ZKP jest czescia. systemu zarz^dzania jakoscia. zgodnie z EN ISO 9001
(patrz 5.2.2) i jako czesc tego systemu zarz^dzania jakosciq jest certyfikowana i podlega
corocznemu nadzorowi jednostki certyfikuj^cej, uznawanej przez jednostke akredytuja.ca.
b§da.ca. cztonkiem ..European Co-operation for Accreditation" ktora podpisata ,,Multilatelar
agreement" (MLA).

5.2.4.3 Wszystkie zaktady producenta, w ktorych odbywa sie kohcowy montaz lub co najmniej koricowe
badania, nalezy poddac ocenie w celu weryfikacji, ze istnieja. warunki wg 5.2.4.2 a) do c). Jedna
ocena moze dotyczyc jednego lub wi^cej podzespotow, linii produkcyjnych i/lub procesow
produkcyjnych.

Jezeli system ZKP dotyczy wi^cej niz jednego podzespotu, linii produkcyjnej lub procesu
produkcyjnego i Jezeli zweryfikowano, ze ogolne wymagania sa. spetnione, to detaliczna
weryfikacja specyficznych dla podzespotu wymagah ZKP, wykonana dla jednego podzespotu,
moze bye uznana jako reprezentatywna dla ZKP innych podzespotow.

5.2.4.4 Oceny wykonane uprzednio zgodnie z wymaganiami niniejszej aprobaty moga. bye uwzglednione
przy zatozeniu, ze wykonane zostaty w tym samym systemie oceny zgodnosci, przy uzyciu tego
samego podzespotu lub podzespotow, podobnie zaprojektowanych, skonstruowanych
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i o podobnej funkcjonalnosci tak, ze wyniki moga, miec zastosowanie do przedmiotowego
podzespolu. Ma
Uwaga: Sam system oceny zgodnosci oznacza kontrol? ZKP przez niezalezna, trzecia. strong

pod kontrolajednostki certyfikuja.cej wyroby.

5.2.4.5 Jakakolwiek ocena i jej wyniki powinny bye dokumentowane w raporcie.

5.2.5 State kontrola ZKP

5.2.5.1 Wszystkie zaklady, ktore ocenione zostaly zgodnie z 5.2.4 powinny bye poddane ponownej
ocenie raz w roku, z wytqczeniem jak podano w 5.2.5.2.

5.2.5.2 Jezeli producent zapewnia staty nadzor nad statym zadowalaja.cym dzialaniem systemu ZKP,
to czestosc dokonywania ponownych ocen moze bye zmniejszona do jednej co cztery lata.

Uwaga 1: Wystarczaj^cym sprawdzianem moze bye raport jednostki certyfikuja.cej,
patrz 5.2.4.2.d).

Uwaga 2: Jezeli system zarza.dzania jakoscia., zgodny z EN ISO 9001, jest dobrze wdrozony
(zweryfikowany przez audity QM), to mozna zatozyc, ze zintegrowana z nim,
odpowiednia czesc ZKP jest dobrze uwzgl^dniona. Na tej podstawie, praca
producenta jest dobrze kontrolowana tak, ze czestosc dokonywania specjalnych
ocen ZKP moze bye zredukowana.

5.2.5.3 Jakakolwiek ocena i jej wyniki powinny bye udokumentowane w raporcie.

5.2.6 Procedura modyfikacji

W przypadku modyfikacji podzespoiu, metody produkcji lub systemu ZKP (jezeli moga. one miec
wptyw na ustalone cechy), ponowna ocena zakladu i systemu ZKP powinny bye wykonywane
w odniesieniu do tych aspektow, na ktore wplyw ma ta modyfikacja.

Jakakolwiek ocena i jej wyniki powinny bye udokumentowane w raporcie.

5.3 Wstepne badanie typu

Wst^pne badanie typu jest badaniem potwierdzajqcym wymagane wtasciwosci techniczno-
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobow do obrotu i stosowania oraz przy
kazdej zmianie surowca lub podzespotow i technologii produkcji, jesli maja. one wptyw
na wtasciwosci uzytkowe wyrobu.

Na podstawie przyj^tego dla wyrobu obj^tego niniejsza. Aprobat^ Techniczna, systemu 1 oceny
zgodnosci, wst^pne badanie typu powinno wykonac akredytowane laboratorium badawcze.

Zakres wst^pnego badania typu obejmuje wszystkie badania podane w kol. 2 tablicy 8.

Pozytywne wyniki badah aprobacyjnych, na podstawie ktorych ustalono wlasciwosci techniczne
i uzytkowe, moga. bye uznane jako wst^pne badanie typu w ocenie zgodnosci wyrobu.
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Tablica 8

Lp.

1

1

2

3

4

5

6

7

Program badart

2

Znakowanie

Dokumentacja
techniczna

Przyta_cza

Wytrzymatosc
na cisnienie

Wymagania
konstrukcyjne

Charakterystyka
wydajnosci H(Q),
wydajnosc
dopuszczalna,
wysokosc podnoszenia

Moc i moment obrotowy
jednostki napedowej
(maksymalna moc
pobierana, wymagany
moment obrotowy)

Rodzaje badah

Wstepne
badanie typu

3

+

+

+

+

+

+

+

Badania
bieza.ce

4

+

-

-

+

-

+

-

Wymagania wg wytycznyeh
VdS 2100-07, rozdzial :

5

*

*

*

5.2 (dotyczy badari typu)
6.1 (dotyczy badari biezqcych)

*

5.2

5.2

Znak „+" oznacza, ze badanie powinno bye wykonane.
Znak „-" oznacza, ze badania nie wykonuje sie.
* Badania polegaja.ce na sprawdzeniu dokumentacji, ogl^dzinach zewn^trznych, sprawdzeniu wymiarow, wstepnych

badaniach parametrow uzytkowych wg Ip. 6 i porownaniu wynikow z wymaganiami podanymi w kol. 3 tablicy 7
oraz danymi zawartymi w dokumentacji producenta agregatu pompowego.

5.4 Badania gotowych wyrobow

Program badah gotowych wyrobow obejmuje badania biezace oraz badania okresowe.

5.4.1 Badania bieza.ce

Badania biezace stanowia^ wewnetrzna^ kontrole produkcji, w wyniku, ktorej producent zapewnia
zgodnosc wiasciwosci technicznych wyrobu z postanowieniami Aprobaty Technicznej.

Zakres badah biezqcych wg tablicy 8, odpowiednio wg kol. 4.

Wyniki badah biezqcych nalezy systematycznie rejestrowac, a zapisy rejestru powinny
potwierdzac, ze wyroby speiniaja. kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia powinna bye
jednoznacznie identyfikowalna w rejestrze badah.

Producent w procedurach zakladowej kontroli produkcji powinien zadeklarowac dopuszczalnq
wadliwosc swojego wyrobu.

Wytyczne VdS 2100-07:2013-05 (03) Richtlinien fur Wasserloschanlagen. Sprink/erpumpen. Anforderungen und Prufmethoden,
tqcznie z wytycznymi VdS 2344 Verfahren fur die Prufung, Anerkennung und Konformitatsbewertung von Geraten, Bauteilen und
Systemen der Brandschutz - und Sicherungstechnik. Dopuszcza si^ przyj^cie rownowaznych wymagari wg innych,
porownywalnych co do poziomu wymagari, norm i wytycznyeh.
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5.4.2 Badania okresowe
\$" ' ••••••• •

Badania okresowe powinny bye wykonywane po wprowadzeniu istotnych zmian w wyrobie.
Producent wyrobu zobowia/any jest do informowania jednostki aprobuj^cej o zmianach
wprowadzanych w wyrobie. Program badan okresowych powinien bye odpowiedni
do wprowadzonych zmian w wyrobie.

5.5 Metody badah

Badania wyrobow powinny bye wykonywane metodami podanymi w kolumnie 5 tablicy 8.
Otrzymane wyniki badari nalezy porownac z wymaganiami podanymi w tablicy 7.

5.6 Pobieranie probek do badah

Probki do badah nalezy pobrac losowo, zgodnie z odpowiednia. norma..

5.7 Ocena wynikow badari

Agregaty pompowe pozarowe, zatapialne, jedno- i wielostopniowe, typu EMU, w odmianach:
K86, K87, D500, KM350, KM750, KM1300 nalezy uznac za zgodne
z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej, jezeli wyniki wszystkich badah zawartych
w tablicy 8 53 pozytywne.

6 USTALENIA FORMALNE

6.1 Aprobata Techniczna CNBOP-PIB AT-1101-0457/2015 jest dokumentem stwierdzaja.cym
przydatnosc wyrobow o nazwie: Agregaty pompowe pozarowe, zatapialne, dwu-
i wielostopniowe, typu EMU, w odmianach: K86, K87, D500, KM350, KM750, KM1300 do
stosowania w budownictwie, w zakresie wynikajqcym z postanowieh niniejszej Aprobaty
Technicznej.

6.2 Zapisany w Aprobacie Technicznej zestaw wtasciwosci uzytkowych i wtasnosci technicznych
oraz ich wymagany poziom stanowia. podstawe dla Producenta do dokonania oceny zgodnosci
i wydania na swa_ wytqczna^ odpowiedzialnosc krajowej deklaracji zgodnosci.

6.3 Aprobata Techniczna AT-1101-0457/2015 stwierdza pozytywna. oceni? wyrobu takiego, jaki jest
produkowany i jaki zgtoszony zostat przez Wnioskodawce do procedury aprobacyjnej,
instalowanego zgodnie z normami i wytycznymi oraz specyfikacjami producenta
wyszczegolnionymi w rozdziale 2.2 niniejszej Aprobaty Technicznej. Procedura aprobacyjna nie
zmienia ani nie poprawia wyrobu przez przypisywanie im innych wymagah niz te, ktore deklaruje
Wnioskodawca, ani tez nie wprowadza innych sposobow badania wtasciwosci uzytkowych
i wtasnosci technicznych niz te, ktore rzeczywiscie sa. stosowane przy produkcji wyrobow w
badaniach typu i przy bieza.cej kontroli produkcji.

6.4 Aprobata Techniczna nie jest dokumentem upowazniajqcym do oznakowania wyrobu
budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu.

6.5 Wyrob powinien bye dostarczony do odbiorcy z zachowaniem warunkow dotyczqcych pakowania,
przechowywania i transportu, podanych w rozdz. 4 niniejszej Aprobaty Technicznej. Warunek ten
dotyczy Dostawcy na wszystkich etapach dystrybucji wyrobu od producenta
do odbiorcy kohcowego.

6.6 Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za jakosc wyrobu
budowlanego, kazdej partii tego wyrobu i pojedynczych jego egzemplarzy, a wykonawcow robot
budowlanych od odpowiedzialnosci za wtasciwe ich zastosowanie.

6.7 Gwarancji na wyrob budowlany, ktorego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna zobowia/any
jest udzielic Dostawca na podstawie odrebnych przepisow.

6.8 W tresci wydawanych prospektow i ogtoszeh oraz innych dokumentow zwia.zanych
z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobu, ktorego dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, nalezy umieszczac informacje o udzielonej temu wyrobowi Aprobacie
Technicznej CNBOP-PIB AT-1101 -0457/2015.

6.9 Aprobata Techniczna CNBOP-PIB nie narusza uprawnieri wynikaja_cych z przepisow o ochronie
wlasnosci przemystowej, a w szczegolnosci obwieszczenia Marszalka Sejmu RP z dnia
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13 czerwca 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo wtasnosci przemyslowej (Dz. U. nr 2119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnieii nalezy
do obowia.zkow korzystajqcego z niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.10 Na producencie spoczywa obowiqzek sprawdzenia, czy rozwia^zanie beda.ee przedmiotem
Aprobaty Technicznej nie narusza uprawnieti osob trzecich.

6.11 Odpowiedzialnosc za szkod^ wyrza.dzona. komukolwiek wskutek wadliwosci produktu ponosi
Producent.

6.12 CNBOP-PIB udzielaja.c Aprobaty Technicznej nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wyta.cznych i nabytych.

6.13 CNBOP-PIB moze dokonac zmian wlasciwosci uzytkowych i wtasnosci technicznych okreslonych
w niniejszej Aprobacie Technicznej. Wymaga to pisemnego, wraz z uzasadnieniem, wniosku
zgloszonego przez producenta oraz przeprowadzenia postepowania aprobacyjnego
w stosownym do zmian zakresie. Niedopuszczalne jest wprowadzenie jakichkolwiek zmian
w tresci Aprobaty Technicznej, dokonane w innym niz przedstawiono powyzej trybie.

6.14 Aprobata Techniczna CNBOP-PIB moze bye uchylona przez CNBOP-PIB, w przypadku zmian
w odrebnych przepisach, normach i przepisach ustanawianych przez organizacje
miedzynarodowe, jezeli wynika to z zawartych umow, istotnych zmian w podstawach naukowych
i stanie wiedzy praktycznej oraz braku potwierdzenia, w trakcie stosowania, pozytywnej oceny
przydatnosci wyrobu budowlanego. Aprobata Techniczna moze bye uchylona z inicjatywy wiasnej
CNBOP-PIB lub na wniosek Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu
postepowania wyjasniaja^cego z udziatem wnioskodawcy.

7 TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB AT-1101-0457/2015 jest wazna od 13 listopada 2015 r.
do 12 listopada 2020 r.

Waznosc Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB moze bye przedtuzona, na wniosek jej wlasciciela,
bez przeprowadzania ponownego postepowania aprobacyjnego, jezeli jej Wnioskodawca
lub formalny nastepca wysta.pi w tej sprawie do Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej-PIB z odpowiednim wnioskiem, nie pozniej niz 3 miesia.ce przed uptywem
terminu waznosci tego dokumentu.

KONIEC APROBATY TECHNICZNEJ
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INFORMACJE DODATKOWE

Przepisy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz.881
wrazz pozn. zmian.)

Rozporza.dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041 wraz z pozn. zmian.)

Rozporza.dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 wraz z pozn.
zmian.)

Normy i dokumenty zwiqzane

VdS CEA 4001:2014-04 Sprinkleranlagen. Planung und Einbau

VdS 2100-07:2013-05 Richtlinien fur Wasserloschanlagen. Sprinklerpumpen.
Anforderungen und Prufmethoden

VdS 2344: 2014-07 Verfahren fur die Prufung, Anerkennung und Konformitatsbewertung
von Geraten, Bauteilen und Systemen der Brandschutz - und
Sicherungstechnik

Instrukcja producenta Jnstrukcja obstugi i konserwacji urza.dzeri EMU. Pompa gtebinowa
z silnikiem napetnionym pfynem", wydana przez firme Wilo Group
(wydanie bez daty).

Katalog producenta ,,Catalogue Water Supply. Sprinkler Pumps with VdS Approval"
Catalogue B5-50Hz-2008, wydany przez firme Wilo Group
(wydanie bez daty).

Sprawozdania z badah i inne dokumenty wykorzystane w postepowaniu aprobacyjnym

Cechy identyfikacyjne oraz wtasciwosci techniczno-uzytkowe agregatow pompowych beda.cych
przedmiotem aprobaty potwierdzone zostaty wynikami badah zawartymi w certyfikatach
i charakterystykach wydajnosci jak nizej:

Certyfikat VdS Schadenverhutung, nr P 4840420, wydany 2015-02-10, dotycza.cy agregatu pompowego
typu K86.

Sprawozdanie VdS Schadenverhutung nr WAL 15019, wydane 11 marca 2015 r., dotycza.ce agregatu
pompowego typu K 86, firmy Wilo SE.

Certyfikat VdS Schadenverhutung, nr P 4840421, wydany 2015-02-10, dotyczqcy agregatu pompowego
typu K87.

Sprawozdanie VdS Schadenverhutung nrWAL 15020, wydane 11 marca 2015 r., dotycza.ce agregatu
pompowego typu K 87, firmy Wilo SE.

Certyfikat VdS Schadenverhutung, nr P 4840422, wydany 2015-02-10, dotycza,cy agregatu pompowego
typu KM 350.

Sprawozdanie VdS Schadenverhutung nrWAL 15021, wydane 11 marca 2015 r, dotycza.ce agregatu
pompowego typu KM 350, firmy Wilo SE.

Certyfikat VdS Schadenverhutung, nr P 4840423, wydany 2015-02-10, dotycza.cy agregatu
pompowego typu KM 750.
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Sprawozdanie VdS Schadenverhutung nr WAL 15022, wydane 11 marca 2015 r., dotyczqce agregatu
pompowego typu KM 750, firmy Wilo SE.

Certyfikat VdS Schadenverhutung, nr P 4080003, wydany 2015-02-10, dotyczqcy agregatu pompov
typu D 500.

Sprawozdanie VdS Schadenverhutung nrWAL 15018, wydane 11 marca 2015 r., dotyczace agregatu
pompowego typu D 500, firmy Wilo SE.

Certyfikat VdS Schadenverhutung, nr P 4840424, wydany 2015-02-10, dotyczqcy agregatu pompowego
typu KM 1300.

Sprawozdanie VdS Schadenverhutung nr WAL 15023, wydane 11 marca 2015 r., dotycza_ce agregatu
pompowego typu KM 1300, firmy Wilo SE.

Dokumentacja

Konstrukcja agregatow pompowych pozarowych, zatapialnych dwu- i wielostopniowych, typu EMU,
w odmianach: K86, K87, D500, KM350, KM750 oraz KM 1300, zostala przedstawiona na rysunkach
wyszczegolnionych w sprawozdaniach oraz certyfikatach VdS Schadenverhutung jw. oraz w dokumentacji
producenta.

RYSUNKI

SPIS RYSUNKOW

Rys. 1 Wygla/J agregatu pompowego pozarowego EMU

Rys. 2 Konstrukcja agregatu pompowego pozarowego EMU

Rys. 3 Zakresy wydajnosci pomp pozarowych typu EMU

Rys. 1 Wygl^d agregatu pompowego pozarowego EMU
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If

13

15

Rys. 2 Konstrukcja agregatu pompowego pozarowego EMU
(wyszczegolnienie materialow uzytych na wykonanie poszczegolnych podzespolow agregatu

podano w tablicy 9)
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Tablica 9

Nr poz.
na

rysunku
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PodzespoJ

Przewod zasilaj^cy
Poi^czenie srubowe
Lozysko slizgowe watu wirnika
Wirnik
Pierscieri stafy slizgowy
Korpus hydrauliczny
Przyia.cze ttoczne
Uszczelnienie watu silnika
Wai pompy i silnika
Lozysko Slizgowe walu silnika
Zabezpieczenie termiczne silnika
Plaszcz silnika
Lozysko oporowe
Lozysko oporowe
Przepona

Material*

Miedz, tworzywo sztuczne
Stal nierdzewna
Stal, guma
Braz
Br^z
Zeliwo
Br^z lub zeliwo (opcjonalnie)
Weglik krzemu
Stal nierdzewna
Wegiel syntetyczny
Bimetal
Stal nierdzewna
Mosi^dz oraz NBR
Mosia.dz oraz NBR
Guma

.Sill

WHo-EMU
D,.., 1C,, KM.

"

Qft/min

Rys. 3 Zakresy wydajnosci pomp pozarowych typu EMU

Szczegotowe specyfikacje materiaiow podane zostaty w dokumentacji przedstawionej przez producenta
w badaniach pomp wykonanych przez VdS Schadenverhutung GmbH, Niemcy oraz w dokumentach podanych w Jnformacjach
dodatkowych", w rozdziale ,,Dokumentacja".
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