
 

 

 

 
Urządzenie do badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych, poddanych 

oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu SBI               
według PN-EN 13823:2010 

 
 

 

Zastosowanie 

Stanowisko umożliwia przeprowadzenie badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych, poddanych oddziaływaniu 
termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu SBI zgodnie z normą PN-EN 13823:2010. 

Zakres dostawy: 

1. Pomieszczenie badawcze:  

 konstrukcja  i wypełnienie ścian i sufitu, 

 konstrukcja i pokrycie dachu pomieszczenia, 

 drabina wejściowa na dach pomieszczenia badawczego z barierką zabezpieczającą, 

 ognioodporne drzwi wejściowe, 

 okna inspekcyjne, 

 oświetlenie wnętrza. 

2. Rama wózka z palnikiem pomocniczym z układem zasilania w gaz i palnikiem pilotowym 

3. Układ oddymiania: 

 Okap. 

 Kolektor spalin. 

 Rura stalowa sztywna. 

 Rura stalowa elastyczna. 

 Wentylator oddymiający. 

4. Wózek pomiarowy: 

 Konstrukcja wózka. 

 Pokrycie ognioodporne. 

 Układ montażu próbki badawczej. 

 Palnik główny z układem zasilania wraz z palnikiem 
pilotowym. 

5. Sekcja sterowania, pomiarów i rejestracji 

 Komputer sterujący. 

 Oprogramowanie sterujące i rejestrujące. 

 Analizator O2. 

 Analizator CO2. 

 Układ przygotowania próbki gazu do analizatorów 
(kondycjoner). 

 Układ pomiaru i rejestracji warunków otoczenia. 

 Układ pomiaru i rejestracji temperatury w 
przewodzie dymowym. 

 Układ pomiaru i rejestracji przepływu w przewodzie 
dymowym. 

 Układ pomiaru i rejestracji osłabienia wiązki 
światła. 

6. Układ zasilania elektro-energetycznego. 

7. Szafa sterownicza. 

8. Układ sterowania i zasilania gazem palników pilotowych, palnika pomocniczego i palnika głównego. 

9. Stół operatora. 

10. Dokumentacja Techniczno – Ruchowa w języku polskim. 

11. Świadectwa wzorcowania tych zainstalowanych urządzeń pomiarowych, które tego wymagają. 

12. Deklaracja producenta potwierdzająca spełnienia wymagań dotyczących parametrów stanowiska badawczego 

opisanego PN-EN 13823:2010. 



 

 

 

 

 

Parametry techniczne 

Wysokość pomieszczenia:     minimum 5,5m 

Zasilanie energetyczne:     400V, 50Hz, 4kW 

Waga kompletnego Stanowiska:    około 4000kg 

Powierzchnia zajmowana przez stanowisko:    minimum 6m x 6m 
(bez uwzględnienia powierzchni niezbędnej do  
manewrowania wózkiem badawczym)      

 

Stanowisko wymaga równej, gładkiej i wypoziomowanej podłogi niezbędnej do prawidłowej instalacji i 

bezproblemowego manewrowania wózkiem badawczym o powierzchni 

 

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). 

 

 


