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ORZECZENIE TECHNICZNE
NR 4aż/ZKl2015

Zleceniodalvca- wlaściciel: Marcin, Sitarski Firma Handlowo- Usługowa
28-100 Busko-ZdĄ, Kameduły 38

Podstawa wykonania orzecaenia: Zlecenie z dnia 26.10.ż015r.
Przedmiot orzeczenial DMUCHANIEC - Krokodyl z dachem
Typ urzą dzenia: Pneumaty ezne urząilzenie zabawowe nr SMP 023
Dystrybutor: PHU Pańner Team Władysław Piotr Nowak

67aha Glogów ul. Elektryczna2
Podstawowe dane techniczne: Wymiary gabaryowe: wysokość 3,5m szerokośó 5,0m,
długość 5,6m. Grubośó poduchy podłoza 0,6m. Urządzenie wielokolorowe posiada wewnątrz
komór wmontowane siatki stabilizacyjne. Poducha w kolorze niebieskim okolona jest
sześcioma żóhymi słupami w kształcie palm, które połączone poprzecznymi belkami
zabudowane *łgrą dach. Sfupy boczne wypełnione siatką typu rybackiego. Frontowa część
jest głową krokodyla z wejściem do środka. Urądzenie w kolorze niebieskim, żółtym,
czerwonym, zielonym. Urządzenie składd ,się z suchego basenuo przeszkody wspinaczka,
kolorowe walce, tunel, zjeżdżalń. Slizg w kolorze czerwonym. Max. liczba osób 12, więk 3+.
I1ość mocowan do podłoża 8 sź. za pomocą floków ziemnych. Materiał: podłoga PCV o
gramafurze 9a0 $m2, pozostałe elementy PCV o gramafurze 680g/m2. Jeden właz rewizyjny, jeden
wlot powiettza. Z,asil,artie powietrzem: elekĘczna dmuchawa..ACż20-240Volt W3E,ZaĘcie:620-
680watt, IPX4 (Odporne na wodę) 50Hz certyfikowanęwzezTtv/Gs (TW Rheinland). Ptzyznano
certyfikaty bezpieczeństwa elektryeznyrnd;ąucłihwom CE(EN71) oraz TOV i GS.
Miejsce ustawienia: Urządzeniłplzenośne- stabilnie mocowane do podłoża
OPiS Stanu teChniCZn€$O: Urządz|nie.oUszywanĆ hminołlanymi nylonowymi nićmi. Jakość szwów
beŹ zastzęZeń. Po napełnieniu powietrzeń powłoka rozkłada się równomiemię. ilość punktów mocowań
wystarczająca. Stan techniczny poduszek pneumatycznych- bez zasttzeżeń. Nie występują ostre krawędzie, które
mogłyby być przyczyną skaleczeń lub zatarć skóry. Brak miejsc powodujących zaklęszczenie rąk i nóg,
Twardość poduszki {podstawy} regulowana samoczynnie ptzez sz\łty i rękawy. Silnik i wentylator - sprawny
technicznie, właściwie zabeąieezony przed dostępem osób nieupowaznionych oraz przed pora,żeniem
Urądzenie wykonane zgodnie z nonną EN ó0335 -12002 + AI+A1I+A12,EN6033S-2-
80:2003+Al,EN50366:2003+Al. Bezwzelednie nakłzuie sie nrzć§trzegać wymaqań obciażeń ślizgu!
urzadzenie nie przymocowane do podłoża we wszvstkich nunktach konstrukcvinvch traktowane
iest iako niegprflwn* tĘhnicznie. Eksploatacja urądzenia przy wietrze powyżrcj 5B zabroniona .

Badanie anĘporażeniowe: protokół
Posiadana dokumentacja ;

Data i miejsce badań:
DTR

27.10.2a§ r. Głogów

z,krasy@xl,wp.pl
agrnieszkakrasuska8 i @wp.pl

tel.502-188-315

Orzeczenie końcowe: Dmuchaniec - krokodyl z dachem
Eksploatacja bezpieczna pmy przestrzeganiu przepisów BttP.
włżne do 27.1a.2016 r. Niniejsze orzeczenie wążne jest w orygin
eksploatacji na terytorium RP i U§.

§prawny


