
Załącznik nr 4 

1. Zestaw aparatu powietrznego: 

a) Aparat powietrzny pracujący w systemie nadciśnieniowym , spełniający wymogi 

normy EN137:2006 typ 2 , Dyrektywy Rady WE 89/686/EWG oraz Dyrektywy ATEX 

94/9/EC (I M1/II 1GD EEx ia I/IIC T4. 

 Demontaż pasów naramiennych bez użycia narzędzi ułatwiający czyszczenie 

aparatu. Pasy naramienne i biodrowy wykonane z materiału nienasiąkającego 

wodą, odporne na czynniki atmosferyczne i substancje chemiczne, 

 Pas biodrowy szeroki i obrotowy, 

 Możliwość zamontowania manometru zarówno na prawym jak i na lewym, pasie 

naramiennym. 

 Węże ciśnieniowe prowadzone w stelażu, co zapobiega ich uszkodzeniu podczas 

przechodzenia przez wąskie przestrzenie 

 Manometr uniwersalny 200/300 bar w gumowej obudowie oraz z podświetloną 

tarczą oraz ze zintegrowanym sygnalizatorem (gwizdkiem) niskiego stanu ciśnienia 

w butli, gwizdek aktywowany przy +/- 55 bar 

 Waga aparatu 3,85 kg (bez butli)  

b) Maska pełnotwarzowa na szybkozłącze zgodna z EN 136 , klasa 3, zabezpieczona 

pokrowcem, posiadająca: komorę foniczną, dwie wargi uszczelniające, łącznik do  

automatu płucnego usytuowany centralnie w celu zapewnienia równomiernego 

wyważenia  , szyba odporna na zarysowania, trzy rozmiary maski wewnętrznej celem 

dopasowania jej do każdego rozmiaru twarzy. Wizjer maski musi zapewniać efektywne 

pole widzenia i musi wynosić minimum 96%. 

c) Automat oddechowy uruchamiany pierwszym wdechem , posiadający osłonę gumową 

i konstrukcję umożliwiający bezproblemową obsługę w rękawicach. Nadciśnienie 

automatu płucnego musi mieć możliwość deaktywacji w celu gotowości do użycia. 

d) Reduktor musi być połączony bezpośrednio z płytą nośną poprzez szybkozłącze, aby 

umożliwić łatwy montaż i demontaż reduktora z płyty. 

 Reduktor musi być wyposażony w standardowy gwint DIN G 5/8“ gwintowane 

przyłącze zaworu butli dla butli 300 bar. 

 Remont główny reduktora wykonywany po 10 latach eksploatacji 
(potwierdzone w instrukcji obsługi producenta).  

 

e) Butla stalowa 6L/300 bar z zaworem wyposażonym w dławik blokujący gwałtowny 

wypływ powietrza w przypadku jego uszkodzenia,  z dopuszczeniem UDT 

f) Sygnalizator bezruchu - jednostka niezależna (nie zintegrowana z aparatem) 

z wbudowanym czujnikiem temp. , gumowa osłona, sygnalizacja akustyczna 112 dBA 

oraz wizualna – diody LED, odporny na zachlapania IP 67 

Sprzęt kompatybilny z aparatami będącymi na wyposażeniu jedn. KP PSP w Gorlicach. 

 

 



 

2. Zanurzeniowa jednofazowa pompa elektryczna do wody brudnej: 

1. silnik elektryczny 230V, o mocy minimalnej 1,3 kW. 

2. prąd znamionowy: 8,5 A 

3. maksymalna wydajność: 780 l/min 

4. wysokość podnoszenia minimum 18m 

5. średnica otworu sita: minimum 8mm 

6. rodzaj przyłącza: STORZ R 2” ½” B, 

7. wielkość przyłącza: G2" 

8. złącze: 16 A, DIN 49 443, IP 68, 

9. kabel połączeniowy:  20 m, 

10. wymiary nie większ 190 mm x 500 mm x 235 mm 

3. Motopompa pożarnicza: 

1. silnik dwusuwowy, dwucylindrowy, chłodzony cieczą 

2. moc nominalna 60 KM (44 kW) 

3. automatyczny system dozowania oleju do paliwa 

4. zapłon elektroniczny 

5. układ rozruchowy: rozrusznik oraz automatyczny układ reakcyjny (linka rozruchowa) 

6. elektroniczny wtrysk paliwa 

7. pompa turbinowa jednostrumieniowa, jednostopniowa 

8. nasady tłoczne 2xW75 

9. nasada ssawna 1xW110 

10. wydajność: 8bar, min. 2 tys. l/min. 

11. typ paliwa: benzyna bezołowiowa 

12. akumulator 12V-16Ah/5h 

13. świadectwo dopuszczenia CNBOP 

4. Pojedyncze elementy ubrania ochronnego do działań bojowych - spodnie i kurtka: 

1. membrana PTFE, typu Gore-Tex, 

2. tkanina zewnętrzna: o składzie nie mniejszym niż 98% włókien aramidowych, 

3. gramatura tkaniny zewnętrznej nie większa niż 210g/m², 

4. warstwa izolacyjna tkanina wewnętrzna o składzie nie mniejszym niż 50% włókien 

aramidowych, 

5. kolor granatowy, 

6. Świadectwo dopuszczenia CNBOP, 

7. Ilość cykli prania: min. 25, 

8. Rozmiar: 

Ilość (szt.) Wzrost (cm) Obwód klatki 

piersiowej (cm) 

Obwód pasa (cm) 

1 164-170 92-96 84-88 

1 170-176 92-96 84-88 

1 170-176 100-104 92-96 



1 170-176 108-112 100-104 

1 176-182 104-108 96-100 

4 176-182 108-112 100-104 

1 176-182 116-120 108-112 

1 182-188 100-104 92-96 

1 182-188 116-120 108-112 

 

 

5. Ubranie chroniące przed czynnikami biologicznymi i chemicznymi: 

1. Kombinezon specjalny ochronny przed czynnikami chemicznymi TYP 3 wg. normy 

PN-EN 14605+A1:2009 wraz z rękawicami i butami zapewniającymi odporność 

chemiczną 

2. Rozmiar: 3x L; 3x XL,  

6. Ubranie chroniące przed czynnikami biologicznymi: 

1. Kombinezon specjalny ochronny przed czynnikami biologicznymi TYP 4 wg. normy 

EN 14126:2003 

2. Rozmiar: 6x L; 6x XL 

7. Latarka kątowa z ruchomą głowicą: 

1. technologia Led, żywotność każdej diody powyżej 50 000 h, 

2. 3 tryby mocy:  200 lm, 110 lm, 60 lm, 

3. tryby świecenia: skupiony, rozproszony, dual light, 

4. zasięg wiązki światła:  powyżej 400 metrów, 

5. ruchoma głowica w zakresie od 0 do 90 stopni, 

6. czas świecenia diody głównej co najmniej 7h dla 200 lm, 

7. wodo i pyłoszczelność: IP 67, 

8. ładowarka z przewodem zasilającym, 

9. klips mocujący, 

10. akumulator litowo – jonowy: minimum 2.6 Ah, 

11. odporna na upadek z wysokości 2 metrów oraz na działanie środków chemicznych, 

12. wymagane certyfikaty iskrobezpieczności. 


