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im, Józefa Tuliszkowskiego - PAŃSTWoWY lNSTYTUT BADAWCZY

Jednostka Ceńyfikująca / Ceńification Depańment

ul., Nadwiślańska 213, O542O Józefów

KRAJOWY CERTYF|KAT
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Nr 063-UWB-0424

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie sposobu deklarowania właściwości uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z2016l. poz. 1966; z pozn. zm.), niniejszy ceńyfikat
odnosi się do wyrobu budowlanego:

Pompy pożarowe - do zastosowania w obiektach budowlanych - Pompy
pożarowe, wirowe, odśrodkowe, jednostopniowe, poziome, z korpusem

dzielonym typu: 4x3xllA SSC, 5x4x12 SSC, 6x5xllA SSC, 6x5xllB SSC,
6x5x14 SSC, 6x5x17 SSC, 8x6x12 SSC, 8x6xl3A SSC, 8x6xl38 SSC, 10x8x23A

SSC, 'l6x'l2x21 SSC, 'l6xl2x26A SSC, 8x6 Ml, 8x6 YR, 8x6 YS,
10x8 M, 12x8 MAA, 8x6 MABS

<o charakterystyce technicznej opisanej w pkt 1 krajowej oceny technicznej,
o przeznaczeniu, zakresie i warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowej oceny technicznej
ozzo właściwościach użytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej>

objętego krajową oceną techniczną:

CNBOP-PIB-KOT-202210328-1005 wydanie 1 z dnia 04.03.2022 r.
wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta.

Patterson Pump !reland Limited
Unit 1, lDA Ardmore Business & Technology Park, Marlinstown

Mullingar, County Westmeath, N91 R762, Republika Irlandii
i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

Patterson Pump lreland Limited
Unit 1, lDA Ardmore Business & Technology Park, Marlinstown

Mullingar, County Westmeath, N91 R762, Repub!ika lrlandii
Niniejszy ceńyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 1, dotyczące
oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właściwości
użytkowych wyrobu antiązanych z jego zamierzonym zastosowaniem, określonych w ninielszym ceńyfikacie
są stosowane oraz. że,.

producent wdrożył system zakładowej *.""$lł#1*?i.w celu zapewnienia utrzymania stałoŚci tych

Niniejszy certyfikat wydany po Gz pierwszy w dniu 16 03,2022 r., pozostaje w mocy do dnia 03,03.2027 r.

pod warunkiem przestrzegania pzez Producenta wymagań zawańych w umowie nr 35lDClBl2022 zdnia
16.o3,2022 r. oraz dopoki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny iweryfikacji
stałości właściwości uźytkowych, sam wyrob budowlany iwarunki jego wytwarzania nie ulegną zmianie,
oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty pzez akredytowaną jednostkę ceńyfikującą wyroby.

Nr wydania ceńyfikatu: 1 Data wydania, 16.03.2022 r

Ważnośc niniejszego ceńyfikatu może byc potwierdzona
pl lub pod numerem telefonu. 22769 33 47
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Zgodnre z rozporzadzenlem Mintstra lnfrastruktury rBudownlctwa z dnia 17 listoPada 2016 r

w-sprawie sposobu deklarowanla właśclwoścl uzytkowych wyrobow budowlanycń oraz sPosobu

znakowania tch znaktem budowlanym (Dz U z2016 r poz- 1966; z pożn. zm ) nrniejszy certYflkat

odnost slę do wyrobu budowlanego

Pompy pożarowe - do zastosowania w obiektach budowlanych - Pompy
pożarowe, wirowe, odśrodkowe, jednostopniowe, poziome, z korpusem

d-zielonym typu: 4x3xl lA Ssc, 5x4x12 ssc, 6x5xl lA Ssc, 6x5xl l B ssc,
6x5x14 sśc, oisxtz ssc, 8x6x12 Ssc,8x6xl3A ssc,8x6xl38 ssc, 10x8x23A

ssc, 16x,l2x2l Ssc, 16xl2x26A ssc, 8x6 Ml, 8x6 YR, 8x6 YS,
10x8 M, 12x8 MAA, 8x6 MABS

<o charakterystyce technlczne,1 oprsanej w pkt 1 krajowe.; ocen! techniczne,1,

o przeznaczeniu zakresle l warunkach stosowanla oprsanych w pkt 2 krajowej ocenY techniczne1

oraz o właściwośclach uzytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny techniczne,1>

objętego krajową oceną techniczną

CNBOP_PIB_KOT -2O22lO328-1005 wydanie 1 z dnia 04.03.2022 r,

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym Producenta,

Patterson Pump lre|and Limited
Unit 1, lDA Ardmore Business & Technology Park, Marlinstown

Mullingar, County Westmeath, N91 R762, Republika lrlandii
l produkowanego w zakładzie produkcyjnym

Patterson Pump lreland Limited
Unit 1, lDA Ardmore Business & Technology Park, Marlinstown

Mullingar, County Westmeath, N91 R762, Republika lrlandii
Niniejszy ceftyfikat potwterdza, ze wszystkte postanowienia wynikające z krajowego systemu 1, dotyczące

o."ny i' weryfikacji stałości właściwości uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właŚciwoŚci

uzytkowych wyrobu związanych z 1ego zamierzonym zastosowanlem. okreŚlonych w ntnlejszYm ceńYfikacte

są stosowane oraz, że,.

Producent wdrożył system zakładowej *"",rlijJ;1*?l.* 
"",u 

zapewnienia utrzymania stałości tych

Ninielszy ceńyfikat wydany po raz pienłszy w dniu 16.03 2022 r , pozostale w mocy do dnia 03 03 2027 r

pod warunklem przestrzeg a'n,^ prrie Prodlcenta wymagań zawańych w umowie nr 35lDClBl2022 z dnia

16 O3.2O22 l oraz dopoki zastosowana kra,lowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny i weryfikacji

stałoścr właściwości użytkowych. sam wyrob budowlany i warunki jego wywvarzania nie ulegną zmianie,

oraz ze nie zostanie on ,"*,"rrony lub cófnlęty pżez akredytowaną jednostkę certYfikującą wYrobY

Nr wydania certyfikatu: 1 Data wydania,. 16,03.2022 r
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