
 

 

 
Stanowisko do badania reakcji na ogień posadzek metodą płyty promieniującej  

według normy PN-EN ISO 9239-1:2010 - FRP 
 
 

Zastosowanie. 

Stanowisko jest urządzeniem przeznaczonym do oceny zachowania, w czasie spalania i rozprzestrzeniania się 
płomienia w kierunku przeciwnym do kierunku wiatru, poziomo usytuowanych posadzek poddanych działaniu 
gradientu promieniowania strumienia cieplnego w komorze badawczej, przy zapłonie od płomieni palnika 
pilotowego.  
Metodę tę stosuje się do wszystkich typów posadzek, np.: dywanu tekstylnego, korka, drewna, gumy oraz tworzywa 
sztucznego, jak również posadzek wylewanych. Badanie potocznie nazywane jest FRP i taki skrót jest używany na 
potrzeby niniejszej dokumentacji. Ilekroć mówione jest o normie bez podania jej numeru, chodzi o normę 
PN-EN ISO 9239-1:2010. 

 

Zakres dostawy: 

 Komora badawcza. 

 Układ oddymiania wraz z układem pomiarowym. 

 Gazowy panel radiacyjny z systemem automatycznego 

zapalania i nadzoru płomienia. 

 Ruchomy palnik pilotowy. 

 Szafa sterownicza. 

 Sekcja sterowania, pomiarów i rejestracji wyników. 

 Komputer sterujący wielokanałowym układem 

sterującym i rejestrującym temperaturę i osłabienie 

wiązki światła. 

 Układ zasilania elektro-energetycznego. 

 Układ sterowania i zasilania gazem panelu 

radiacyjnego i palnika pilotowego. 

 Dokumentacja Techniczno - Ruchowa. 

 Deklaracja producenta potwierdzająca spełnienia 

wymagań dotyczących parametrów stanowiska 

badawczego opisanego PN-EN ISO 9239-1:2010. 

 

Parametry techniczne: 

Wymiary stanowiska (m):         szer.4 x wys.3 x głęb.1,5m 

Zasilanie energetyczne:              400V, 50Hz, 4kW 

Waga kompletnego Stanowiska: ~ 1500 kg 

 
Warunki gwarancji: 

 Okres gwarancji na Stanowisko: 24 miesiące. 

 Miejsce świadczenia gwarancji: miejsce instalacji 

Stanowiska. 

 Warunkiem utrzymania ciągłości gwarancji jest 
dokonywanie odpłatnych przeglądów serwisowych 
realizowanych co 6 miesięcy przez autoryzowany serwis 
dostawcy. Koszt jednego przeglądu jednego stanowiska na 
dzień składania oferty wynosi 550,-PLN netto + koszty dojazdu do miejsca instalacji. Zakres przeglądu 
określony jest w Karcie Gwarancyjnej.  

 
Termin realizacji dostawy:  

 20 tygodni (100 dni roboczych) od dnia podpisania umowy i wpłacenia zaliczki.  

 
Wartość usług i urządzeń:  

 Wartość urządzenia wraz z dostawą, instalacją i szkoleniem pracowników - według oferty indywidualnej 

(po uzgodnieniu szczegółów dotyczących miejsca instalacji). 


