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PROVES I ASSAJOS DE VEHICLES CONTRA INCENDIS
Tots els procediments detallats a aquest Annex es faran solament si la DGPEIS considera que hi ha
dubtes sobre el funcionament dels vehicles i dels seus elements, o bé de la qualitat dels materials
rebuts. Aquest annex té caràcter suplementari al que s’indiqui als apèndixs particulars per a cada
vehicle, que sí es faran de forma obligatòria..

 1. Objecte i camp d’aplicació
Les proves a que es sotmetran les unitats objecte d’assaig es realitzaran d’acord amb la norma UNE
EN 1846-2 (inclosos annexos informatius o normatius), la norma UNE EN 1846-3 i les que es
descriuen a continuació. A més, es realitzaran les que la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments consideri necessàries per garantir la qualitat, seguretat i la idoneïtat funcional
del conjunt. Les comprovacions poden ser en dos sentits:
1) les prestacions i característiques detallades a l’oferta corresponguin a les dels vehicles
realment construïts. És a dir, es poden comprovar les dades tècniques exposades a l’oferta,
una vegada estiguin construïts els vehicles.
2) les prestacions i característiques dels vehicles construïts siguin admissibles per la UNE EN
1846.

Aquestes proves es podran fer sobre totes i cadascuna de les unitats, excepte quan es faci per
mostreig definit en cada especificació particular.
El subministrador facilitarà els mitjans que calguin per fer les verificacions precises. Tots els aparells
de mesura hauran d’estar calibrats i verificats per un organisme competent, d’acord amb la normativa
vigent.
Les proves destructives, en cas d’ésser necessàries, es faran sobre una unitat escollida a l’atzar pel
que fa a cada lot.
Les proves en les qual es precisi que el motor estigui en marxa es faran a l’aire lliure o preveient
disposicions especials per eliminar els gasos dels tubs d’escapament pel seu caràcter tòxic.
 2. Ordre dels assajos
Els assajos i proves que es descriuen a continuació es faran normalment en l’ordre següent:
1) Assaig de components
2) Examen general
3) Examen dimensional
4) Comportament en moviment i ruta
5) Estanquitat
6) Pintura i acabats
7) Proves de la instal·lació hidràulica
8) Proves de la instal·lació elèctrica
9) Prestacions
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⇢ 2.1. Assaig de components
Abans de procedir al muntatge de les instal·lacions i conjunts, podran ser sol·licitats els assajos de
les característiques de components singulars o de la totalitat, a fi d’assegurar la coincidència de les
dades facilitades pel fabricant o subministrador i les reals exigides per la instal·lació.
Si la bomba és qualificada com model o tipus acceptable no caldrà sotmetre-la a assaig previ i serà
suficient que passi la prova d’estanquitat i càrrega en el seu conjunt. En cas contrari, serà sotmesa a
les proves previstes a les especificacions corresponents o caldrà certificació del fabricant d’haver-les
passat en el seu propi banc de proves.
Els manòmetres es comprovaran comparant-los amb patrons calibrats de classe 0,25 com a mínim. Si
la desviació respecte a aquests no supera l'1,5% de lectura a fons d’escala, es podran utilitzar per fer
els mesuraments de les proves corresponents.
S’efectuarà la identificació de la unitat i es comprovarà que les característiques, aspecte general i
particular, etc de tots els elements coincideixin amb els del projecte i els del present document.

⇢ 2.2. Examen general
La carrosseria es comprovarà muntada sobre del xassís base sobre un terra perfectament horitzontal,
posició que es mantindrà per a totes les proves estàtiques.
S’efectuarà la identificació de la unitat i components singulars i es comprovarà que les
característiques, aspecte general i particular, etc, de tots els elements i el seu muntatge coincideixin
amb els del projecte i del present document.
Es verificarà el pla de càrrega identificant i col·locant al seu lloc cada element de la dotació de
material previst específicament, comprovant l’accessibilitat i facilitat de col·locació i extracció.
Aquestes proves implicaran que el vehicle porta a bord tots els ocupants previstos, amb els seus
equips de protecció individual.
Es verificarà que la instal·lació estigui completa i equipada amb tots els elements previstos.
Es comprovarà l’accessibilitat de tots i cadascun dels punts de maniobra i elements de control.
S’examinarà la fàcil obertura i tancament de totes les vàlvules i claus de pas i la seva correcta
identificació.
Es farà un examen dimensional de diàmetres i passos de conduccions, canonades, vàlvules i filtres
que estiguin especificats concretament.
Es comprovaran distàncies mínimes entre elements, espais de protecció i manteniment d’altures
respecte a terra i angles de voladís.

⇢ 2.3. Examen dimensional
Amb el vehicle carregat es verificarà que les dimensions generals no sobrepassin les màximes
previstes pel vehicle tipus i que les parcials s’ajustin a les especificades particularment.
Es mesuraran les distàncies a terra, angles de voladissos i constants que es demanin específicament.
Es verificarà que l’alineació, planejat i simetria de les superfícies s’ajustin al projecte o bé si són
correctes.
Amb la cisterna oberta es comprovarà que les seves dimensions són les previstes en el projecte amb
les toleràncies permeses. Es procedirà a la presa de dades necessàries per comprovar les superfícies
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d’escullera, sobreeixidors, volums i capacitat general i de cada compartiment, etc. S’anotaran
especialment les cotes dels nivells màxims i mínims de vessament, omplert i buidat.
Igualment s’anotaran els mesuraments necessaris per comprovar la deformació dimensional per
diferenciar-les amb les preses després de la prova de pressió estàtica.
Si la cisterna té una forma geomètrica regular, els valors dels volums i capacitats característiques
(apartat 2.3 i successius) es podran determinar per les fórmules geomètriques corrents a partir de les
cotes preses dels nivells. S’han de tenir en compte els nivells definitius per a possibles efectes de
sifonament.
En cas de formes irregulars o sempre amb caràcter general, la determinació dels volums i capacitats
es podrà efectuar avaluant la corresponent quantitat d’aigua potable en volum o en pes per pesades
successives amb bàscula.
Una vegada comprovat que la instal·lació sigui completa es comprovarà la Massa Total en Càrrega
del Vehicle.
⇢ 2.4. Comportament en moviment i ruta
Amb el vehicle carregat segons l’apartat 2.2 es podran fer les proves de determinació de:

- Diàmetre de gir mínim
- Capacitat de desplaçament
- Estabilitat transversal estàtica
- Situació del centre de gravetat del vehicle
- proves de torsió del vehicle, en el cas de vehicles rurals o forestals, d’acord amb la EN 1846.
i els assajos de verificació de:

- Velocitat màxima
- Acceleració
- Frenada: es responsabilitat conjunta de carrosser i fabricant de xassís que el vehicle freni
1

sense tenir comportaments anòmals , tenint en compte que és un vehicle d’emergències,
especialment si el pes per eix està molt a prop del límit admissible. En tot cas, es donarà la
prova per no superada en cas que es produeixin aquests comportaments anòmals.

Es podran fer, si es considera, proves com les definides a la norma EN-1846 en el punt 6.1.1.1 i
6.1.1.2 (estàtica i dinàmica).
En quant als pendents superables definits a la EN 1846, no s’exigirà el compliment total pels vehicles
forestals i rurals, però sí hauran de tenir característiques com a mínim equivalents als ja existents a la
DGPEIS.
Es podrà fer també el recorregut específic de carretera per a la determinació de l’autonomia en
circulació i la prova camp a través.
El vehicle ha de passar l’assaig de règim estacionari segons norma EN-1846; si no s’especifica el
contrari en el apèndix.
S’entendran com a comportaments anòmals a la frenada els que facin que un bomber conductor amb experiència no pugui controlar
adequadament el vehicle en cas de frenada.
1
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S’aprofitarà l’estada a la pista de proves per verificar les prestacions previstes per als sistemes òptics
i acústics de prioritat (annex 5).
Després d’aquestes proves la carrosseria no ha de presentar cap alteració apreciable ni tampoc els
elements de suport i unions elàstiques o no.
Es comprovarà que les separacions, juntes i espais deixats per a dilatacions i deformacions
elàstiques siguin suficients i no s’hagin esgotat per contacte no desitjable entre les superfícies
annexes.
El material de la dotació també ha de romandre en el lloc previst retingut adequadament pels suports
corresponents.
Es procedirà a la seva extracció i no han d’aparèixer marques o senyals de fregaments en cap
superfície sobre la qual no estigui previst el contacte. En cas de dificultat d’identificació es procedirà
com en el cas anterior.

⇢ 2.5. Estanquitat
Es comprovarà la capacitat de passar a gual segons les prescripcions específiques per a cada vehicle
amb una durada d’immersió de dos minuts.
A continuació s’efectuarà una projecció d’aigua polvoritzada en un raig de 7 mm Ø, alimentat a una
pressió de 10 bar a una distància de 4 m durant dos minuts per a cada bloc independent (cabina, cos
d’armaris, etc.) i per a cada costat possible. La polvorització s’efectuarà amb una obertura mínima de
30.
Es verificarà que l’aigua no hagi entrat a l’interior de cofres, armaris o cabina ni que resultin afectats
mecanismes exteriors. Es comprovarà especialment l’absència d’humitats dins de l’òptica dels fars,
caixes de connexions i aparells.
Si ha arribat a òrgans que no són especialment sensibles a la humitat, es comprovarà que, malgrat
tot, existeix un sistema de drenatge que permet una evacuació efectiva d’aigües per evitar retencions.

⇢ 2.6. Pintura i acabats
Per a la verificació de la qualitat de les pintures es podran realitzar les proves següents :

- De preparació de les superfícies
- Examen general d’acabat
- Control del gruix
- Adherència

⇢ 2.6.1. Preparació de superfícies
Aquest assaig no correspon a la fase de recepció del carrossat sinó a la de construcció i es realitzarà
per la DGPEIS o persona delegada per fer el seguiment de la construcció, cas que així es determini.
No es considerarà imprescindible però la seva realització i qualificació com a positiva pot reduir el
rigor de la prova d’adherència i els inconvenients de les proves destructives.
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Es realitzarà a totes i cadascuna de les carrosseries, element per element, i consistirà en una
inspecció ocular, immediatament abans de procedir a la pintura, de les superfícies, arestes i racons.
Aquesta inspecció es farà per comparació amb els patrons fotogràfics de l’estat de l’acer i de les
neteges superficials de la norma ISO 8501.
Es comprovarà que no apareixen taques significatives de zones amb olis i greixos que indiquin una
falta de desgreixament efectiu previ.
Es comprovarà la perfecta eliminació de residus del regalim que produït per aspiració.
En qualsevol quadrícula de 2,5 x 2,5 cm, la presència d’òxid ha de ser inferior al 5%.
Per cada lot de cinc carrossats o fracció es prepararan un mínim de dues mostres o provetes per a
cada tipus de pintura utilitzada a la carrosseria que tindran el mateix grau de preparació exigit a cada
tipus.
Aquestes mostres seran plafons de 550 x 550 mm per a mostres d’aplicació a pinzell o per
polvorització i de 150 x 350 mm per a aplicació per immersió. Tindran soldada per punts una
esquadra formada amb perfil tubular de 40 x 40 x 1,5 mm en dos dels seus costats deixant una
superfície lliure de 500 x 500 i 100 x 300 mm, segons tipus, com en la norma UNE 48069.
Aquestes mostres seran segellades per a identificació i posteriorment sotmeses a pintura amb el tipus
corresponent de pintura per a patró o com a base de proves destructives.

⇢ 2.6.2. Examen general d’acabat
Es comprovarà el segellat de totes les juntes i solapes i l’aspecte general de la pintura.
No s’apreciaran grumolls, bombolles o despreniments.
El color, brillantor i aspecte serà homogeni.
No es presentaran porus de constitució ni bombolles.
Es comprovaran també les mostres que fa referència l’apartat anterior i es compararan amb el
carrossat; no s’han d’apreciar diferències sensibles.
Per evitar l’assaig destructiu podrà fer-se un reconeixement endoscopi perforant orificis per a la
inspecció que seran posteriorment tapats amb elements adequats. Aquests orificis seran fets en llocs
ben estudiats per evitar posteriors entrades d’humitats i podran aprofitar-se els mateixos utilitzats per
fer el tractament.

⇢ 2.6.3. Control del gruix
Es podrà realitzar el mesurament del gruix de la pintura en cas de problemes d’acabat. En tal cas,
s’efectuarà amb aparells adequats (magnètics, ...)

⇢ 2.6.4. Adherència
Per a cada lot de cinc carrossats o fracció se separarà una carrosseria a escollir a l’atzar sobre la qual
es realitzaran les proves.
En cada component (cabina, cos d’armaris, etc.) es faran dos mesuraments per a cada tipus diferent
de pintura o acabat.
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El mètode serà el d’Adhesió Tester de lectura directa amb dinamòmetre. Podrà ser aplicat l’assaig per
tall enreixat (UNE 48032) amb neteja del ratllat amb cinta adhesiva. La qualificació del comportament
de la mostra serà d'1 o superior.
Els punts on es faran els mesuraments es determinaran per la DGPEIS, en el moment de l’assaig,
com més significatius en funció de les proves anteriors però procurant, en la mesura del possible,
que la seva reparació posterior sigui fàcil.
En cas que en la fase de construcció s’hagin realitzat les mostres o provetes que fa referència
l’apartat 2.6.1, l’assaig d’adherència es farà sobre aquestes provetes i no sobre la carrosseria, si els
resultats són positius i si a criteri de la DGPEIS són prou significatius.

⇢ 2.7. Proves de la instal·lació hidràulica
Es verificarà que, després de les proves en moviment i ruta, cap òrgan o element de les possibles
instal·lacions tècniques fixes hagin sofert cap alteració apreciable.
Aquesta verificació es farà realitzant les proves de funcionament corresponents i després,
recíprocament, es comprovarà si aquest funcionament, segons les prescripcions específiques, ha
produït alteració en el carrossat.
⇢ 2.7.1. Transmissions i muntatge de la bomba
Accionant la bomba directament sobre l’arbre de transmissió, en la posició de desconnexió o
desembragament, haurà de ser possible moure-la a mà.
Es comprovarà que gira lliurament sense impediments, friccions considerables o ressaltis bruscos ni
que apareguin en posicions determinades de l’arbre o que es repeteixin periòdicament cada número
determinat de voltes, completes o no.
No seran perceptibles colpejades per jocs apreciables en moure cap endavant i endarrere.
Tampoc apareixeran jocs longitudinals per muntatges folgats o malament ajustats.
Amb el sistema connectat i la bomba en funcionament, en augmentar progressivament el règim de
gir, es comprovarà la suavitat de gir, absència de vibracions a qualsevol règim, sorolls i colpejades ni
tan sols en l’arrencada i parada. En tot cas es comprovarà que la freqüència i l’amplitud d’aquestes
vibracions es mantingui dins del marge teòric previst en les especificacions del fabricant i en les
bases de càlcul cinemàtic i dinàmic del sistema.
La bomba ha de poder donar les prestacions nominals definides a cada apèndix específic. Si hi ha
variacions a causa de la instal·lació hidràulica posterior a sortida de d’impulsió, han de ser mínimes i
pràcticament imperceptibles per l’usuari.

⇢ 2.7.2. Prova hidràulica amb càrrega estàtica
Consistirà a verificar la resistència i estanquitat dels elements en les condicions màximes de treball o
de càrrega equivalent.

⇢ 2.7.2.1. Conjunt de la bomba
El conjunt de la bomba comprendrà aquesta i la part de circuit fins a les claus o vàlvules següents que
corresponguin a la unitat objecte d’assaig o que li siguin equivalents:
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- Circuit d’encebament
- Vàlvula d’aspiració principal
- Vàlvula d’aspiració de cisterna
- Boques complementàries
- Circuit d’omplert de cisterna
- Boques impulsió baixa pressió
- Vàlvula de servei del monitor, si porta
- Boques impulsió alta pressió
- Vàlvula de servei del primer auxili
- Barreja d’additiu
· Rentat d’additiu
Els assajos consistiran en la verificació de l’apartat 4 de la norma UNE EN 1028-2 i annexos
corresponents i les que es descriuen a continuació. A més es realitzaran les que la DGPEIS consideri
necessàries per garantir la qualitat i la idoneïtat funcional del conjunt. La DGPEIS podrà demanar la
documentació que confirmi la correcta calibració dels instruments de mesura de pressions i caudals.

⇢ 2.7.2.1.1. Aspiració. En sec
Aquesta prova tindrà una durada màxima limitada a fi que la bomba no treballi en sec i es procedirà
de la manera següent:

- Amb la bomba parada. Es partirà de la instal·lació amb tots els òrgans enumerats que limitin el
conjunt en posició tancada.

- Es trauran els taps de totes les boques de baixa i alta pressió.
- S’obrirà el pas del cos d’alta pressió.
- Es connectarà l’accionament del sistema d’encebament. Després d’un màxim de 30 segons,
l’altura d’aspiració manomètrica ha de ser de 8 m.c.a. com a mínim.

- Si el manovacuòmetre no marca immediatament o baixa després de desconnectar el sistema,
és que el conjunt de la bomba té fuites.

- Si la depressió no baixa menys de 1 m.c.a. desprès de desconnectar el sistema, la bomba es
pot considerar hermètica al buit.

⇢ 2.7.2.1.2. Aspiració. A pressió
Complementarà a l’anterior i permetrà localitzar la fuita en el supòsit que aquest estigui en la bomba.
Es procedirà de la forma següent:
 Amb la bomba parada es partirà de tots els òrgans que limitin el conjunt tancats.
 Es trauran els taps de totes les boques de baixa i alta pressió.
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 S’obrirà el pas d’alta pressió.
 Es connectarà directament l’aspiració de la bomba, intercalant la reducció adequada, a un
hidrant o bomba capaç de mantenir una pressió de 8 bar.
 S’obriran les claus del hidrant o d’impulsió de la bomba per a alimentació de la prova i de
l’aspiració de la bomba objecte de proves.
 Es deixarà sortir l’aire del cos de bomba i de la seva instal·lació, obrint la clau d’una boca
d’impulsió i de les instal·lacions d’impulsió complementàries obrint les claus de servei i de
sortida corresponents fins que surti l’aigua.
 Es tancaran les sortides d’impulsió i de servei, en aquest ordre, assegurant que tot el
sistema queda ple d’aigua i es deixarà actuar la pressió durant 5 minuts.
 Si la bomba no és hermètica sortirà aigua i es detectarà la fuita.
 També es poden detectar fuites en altres elements del conjunt.
En aquesta prova amb bomba parada no es passarà d’una pressió manomètrica de 16
bar.

⇢ 2.7.2.1.3. Càrrega estàtica
Partint amb tota la instal·lació plena, definida en la prova anterior, i amb la clau del hidrant o
d’impulsió de la bomba d’alimentació de la prova tancades.

- Es posarà la bomba en marxa al ralentí o règim molt baix i s’obriran les claus del hidrant o de la
bomba per a proves

- S’augmentarà lentament la velocitat de gir de la bomba, actuant sobre l’accelerador de mà de
manera que no se superi cap dels següents valors:
-

La pressió màxima indicada pel manovacuòmetre no passarà de 15 bar.

-

El règim de gir de la bomba no superarà el nominal.

-

La pressió indicada pel manòmetre d’impulsió de baixa pressió no passarà de 24 bar.

-

La pressió indicada pel manòmetre d’impulsió d’alta pressió no passarà de 55 bar.

- En el moment en què s’arribi al primer d’aquests màxims es mantindrà durant un minut,
graduant el règim de gir.

- Si el primer màxim que s’hagi arribat és el de la màxima alta pressió es graduarà la vàlvula de
descàrrega d’alta pressió als valors indicats en les especificacions de la bomba i es repetirà
per a les altres variables a baixa pressió.

- Es detectaran les fuites que puguin existir en els diferents punts i elements visibles de la
instal·lació.

- Es comprovarà l’estanquitat de les vàlvules de passada a cisterna i per fer més fàcil verificar
que no hi ha hagut transferència d’aigua, s’operarà amb la cisterna buida i seca.

Aquesta prova es farà mantenint la bomba en marxa en circuit tancat el menor temps possible i
s’interromprà, si s’observen escalfaments irregulars, en la bomba o algun altre punt.
Si es comprova que l’escalfament no és originat per anomalies de funcionament es podrà continuar o
repetir la prova fins a comprovar tots els elements després que s’hagi refredat.
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Aquest refredament es podrà aconseguir per circulació de l’aigua per la bomba obrint qualsevol
sortida.

⇢ 2.7.2.2. Conjunts per a extinció. Rodet de primer auxili i monitor fix
Aquests elements, plens d’aigua, es comprovaran en les condicions màximes de càrrega estàtica
amb la bomba en funcionament definides en l’apartat anterior per al conjunt de la bomba.

⇢ 2.7.2.3. Cisterna per a aigua
La instal·lació de la cisterna per a aigua està compresa per la pròpia cisterna equipada limitada per
les següents claus o vàlvules:

- Omplert de cisterna.
- Aspiració de cisterna.
- Omplert exterior.
- Buidat per gravetat.
- Vàlvules antiretorn en cas de cisterna partida.
- Sobreeixidor.
La prova es realitzarà amb el conjunt aïllat, és a dir, amb totes les claus tancades i igualment els
forats d’home i boques de càrrega per gravetat amb els seus elements normals de tancament.
El sobreeixidor es tancarà amb taps o elements especials que únicament es faran servir per a
aquesta prova.
Totes les parets i elements exteriors estaran secs.
Se sotmetrà a una pressió de 3 m de columna d’aigua mesura sobre la part més alta de la cisterna
amb una durada mínima de la prova de 20 minuts.
Durant tota la prova la columna d’aigua haurà de presentar una altura estable i no hauran d’aparèixer
supuracions per juntes, unions o vàlvules ni esquerdes o fissures en cap punt.

⇢ 2.7.2.4. Cisternes per a additius extintors
En aquest cas la instal·lació de la cisterna per a líquids extintors, en cas que porti, està compresa pel
propi dipòsit limitat per:

- Omplert exterior.
- Sortida a mesclador i rentat.
- Buidat per gravetat.
- Vàlvula per a desairejar i descàrrega.
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Prèviament es comprovarà el correcte funcionament de la vàlvula de nivell, amb desairejat obert, que
serà perfecte en el que es refereix a cota de nivell i estanquitat per a una pressió d’aportació de dues
vegades la màxima prevista.
La prova d’estanquitat es farà amb el conjunt aïllat, és a dir, amb totes les claus tancades i igualment
els forats d’home i boca de càrrega per gravetat amb els seus elements normals de tancament.

La vàlvula de desairejar i descàrrega es bloquejarà i si aquesta operació no és possible o pot
deteriorar l’element, es desmuntarà i se substituirà per un tap adequat.
Com en el cas de les cisternes per a aigua, les parets estaran seques i la pressió de prova serà
també de 3 m.c.a. durant 20 minuts.

⇢ 2.7.3. Descàrrega cisternes. Sobreeixidor
El sistema de descàrrega de les cisternes es provarà amb la resta d’elements normalment tancats
amb els mitjans també normals i amb el sistema d’emplenament a pressió connectat i funcionant a
cabal màxim corresponent al tipus i capacitat de la cisterna.
Es connectarà en algun punt de la cisterna, possiblement en el mateix punt utilitzat per a la prova
hidràulica amb càrrega estàtica, un tub de plàstic transparent, vertical, de més de 3 m d’altura obert
per dalt.
El procediment per a les cisternes d’aigua serà el següent:
Amb el sobreeixidor sense taps per a proves, es procedirà a omplir la cisterna a través d’un o
diversos conductes d’ompliment de la mateixa de manera que el cabal es pugui mesurar i fixar-se
exactament al valor màxim admissible.
Amb el sobreeixidor vessant durant el temps suficient per estabilitzar la columna d’aigua del tub de
plàstic aquesta es mantindrà a un valor inferior a 2 m.c.a..
Per a les cisternes de productes extintors es procedirà de manera anàloga considerant la vàlvula per
a desairejar en lloc del sobreeixidor bloquejant la vàlvula de nivell a fi que es faci l’ompliment complet.

⇢ 2.7.4. Encebament
Es comprovaran els valors característics i prestacions del sistema d'acord amb la norma EN 1028 i les
especificacions relatives a bombes per a vehicles autobombes contra incendis, amb 10 m de
maneguetes i filtre instal·lats havent de donar els valors següents:

-

L'altura d'aspiració geodèsica màxima serà superior a 8,5 m.

- Amb una altura d'aspiració geodèsica de 7,5 m es realitzaran tres encebaments consecutius
prenent la mitjana aritmètica dels tres temps que serà:

- Amb instal·lació d'aspiració simple i directa. - Inferior a 50 segons.
- Amb instal·lació d'aspiració doble o aspiració per boca davantera. - Inferior a 90 segons.
- Es farà el mateix assaig amb una altura d'aspiració de 3 m de columna d'aigua i el temps de
mitjana haurà de ser:

- Amb instal·lació d'aspiració simple i directa. - Inferior a 20 segons.
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- Amb instal·lació d'aspiració doble o aspiració per boca davantera. - Inferior a 40 segons.

⇢ 2.7.5. Sistema per a extinció amb espuma i altres additius
Es comprovaran les concentracions d'additiu (0,5%, 1% i 3%) a diferents cabals (200, 400, 600, 800,
1.000 i 1.200 l/min)., en cas que el sistema sigui de dosificació electrònica.

⇢ 2.7.6. Prestacions
Les mesures de cabals i pressions es faran prenent la mitjana de tres lectures realitzades de cada
punt o magnitud.
Les proves es realitzaran amb el vehicle estacionat en condicions de treball sobre un terra horitzontal
i en condicions atmosfèriques normals.

⇢ 2.7.6.1. Prestacions de la bomba
Es realitzaran els mesuraments de cabals i pressions nominals i característics que hauran de ser
iguals o superiors als quals figuren en les normes i especificacions corresponents i, a més a més,
hauran de coincidir amb els del diagrama cabal/pressió annex al tauler de control (annex 5) en els
següents casos.

⇢ 2.7.6.1.1. En aspiració exterior
Es realitzaran les proves amb alimentació exclusiva d'instal·lació d'aspiració directa amb 10 m de
maneguetes muntats i filtre a 1,5 i 7,5 m d'aspiració geodèsica.

⇢ 2.7.6.1.2. Amb alimentació de la pròpia cisterna
Es realitzarà la prova partint d'un nivell de l'aigua en la cisterna de 0,20 m sobre el seu fons pla.
Per mantenir aquest nivell es recircularà tot el cabal impulsat per la bomba a través de la pròpia
cisterna amb les instal·lacions adequades entre els col·lectors d'impulsió de la bomba i els sistemes
d'ompliment de la pròpia cisterna.
El nivell es comprovarà per la boca de càrrega superior oberta o el forat d'home i per evitar
falsejaments del nivell es mesurarà amb la instal·lació totalment plena.
Es verificarà que es compleixin les prestacions especificades sense que apareguin fenòmens de
cavitació o irregularitats en la instal·lació. En cas contrari es comprovarà a qual de les causes
següents és atribuïble:
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 Buidat irregular de la cisterna: si el nivell de cada compartiment és creixent en augmentar la
seva distància al del pou d'aspiració i aquesta diferència és superior a 20 mm, és insuficient el
pas inferior de l'escullera.
 Disposició inadequada de la boca en el pou d'aspiració: si als manòmetres hi ha cops i el cabal
és igualment inestable pot ser que s’hagi originat un vòrtex a l'entrada de l'aspiració amb
entrada d'aire. Caldrà disposar de separadors adequats per trencar o reduir l'efecte del règim
rotacional.
Per comprovar que a més no hi ha una altra causa, es verificarà la desaparició de l'efecte a
l'augmentar el nivell de líquid a l'interior de la cisterna.
 Cavitacions en la conducció: si el cabal no passa de determinat valor i la bomba fa soroll, entra en
vibració i colpeix irregular partint d'aquest cabal i règim de rotació, pot indicar secció i/o traçat
inadequat.

⇢ 2.7.6.2. Instal·lacions rodet primer auxili i monitor fix
Es verificaran les prestacions nominals específiques amb una pressió d'impulsió en cada cas i amb un
règim de gir de la bomba que no seran superiors als nominals.
En cap cas s'apreciaran sorolls i vibracions d'origen de cavitació que indicarien secció i/o traçat
inadequat.

⇢ 2.8. Proves de la instal·lació elèctrica
L'assaig de components, examen general i estanquitat estan definits. A més, a totes i cadascuna de
les unitats acabades, se'ls faran els assajos i proves següents :

- Funcionament: individual i de conjunt
- Interferències radiades
- Aïllament de la instal·lació
De cada lot de cinc unitats se separarà una a l'atzar i se sotmetrà a les proves anteriors i,
continuació, a les següents:

a

- Mesurament de potència instal·lada
- Potència del generador de corrent
- Caigudes de tensió

⇢ 2.8.1. Funcionament individual i de conjunt
Amb les bateries a plena càrrega (UNE 20011) s'arrencarà el motor del vehicle i es posarà el motor a
la meitat del règim per al que s'obté la potència màxima, que es mantindrà durant la prova.
Es comprovarà el funcionament de cada element o grup, llum o receptor, individualment i s’accionarà
tres vegades durant deu segons amb una pausa de tres segons aproximadament.
Es repetirà la prova mantenint en tensió simultàniament durant un minut aproximadament els circuits
següents :
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- Llum de carretera.
- Llums de posició, davantera i posteriors.
- Llum de placa de matrícula del darrere.
- Il·luminació del tauler d'instruments de cabina i tècnics.
- Il·luminació de lectura plans en cabina.
- Neteja parabrises a la seva freqüència màxima sobre parabrisa mullat.
- Sistema d’aire acondicionat a potència màxima
- Llum antiboira, davantera i posterior.
- Transceptor en posició de recepció.
- Llums de prioritat.
- Sirena en posició fixa.
- Sistema d'il·luminació de material (armaris oberts).
- Fars de treball, anterior, posterior i de maniobra tècnica, si n’hi ha.

⇢ 2.8.1.1. Il·luminació de prioritat
Les llums d'alarma estaran homologades segons la legislació vigent. En particular, el color serà el que
marqui la legislació.

⇢ 2.8.1.2. Sirena
La sirena, el component acústic de la qual tindrà una qualitat anàloga a la prevista per a avisadors
electroacústics (norma UNE 26159), estarà muntada de manera que les seves prestacions siguin les
adequades. Haurà d’estar muntada de forma que no afecti a una bona habitabilitat de la cabina, en
quant a soroll.

⇢ 2.8.2. Interferències
Es comprovarà l'existència i el sistema de fixació de les trenes conductores en els elements metàl·lics
que no hauran de ser sensibles a oxidacions i eventuals modificacions de les seves funcions per
acumulació de substàncies estranyes degudes a l'ús o per esforços derivats de moviments relatius
entre elements a unir.
Es verificarà que no són perceptibles pertorbacions en els equips de comunicació per funcionament
de cap altre òrgan de la instal·lació elèctrica i recíprocament cap element serà sensible al
funcionament dels equips de comunicació en emissió.
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⇢ 2.8.3. Aïllament de la instal·lació
Es verificarà l'aïllament total de la instal·lació (intensitat nul·la) amb tots els aparells receptors i de
consum aturats amb els seus sistemes normals de posada en servei.
Per fer el mesurament es desconnectaran de la instal·lació els elements d'alimentació permanent
(rellotge, etc).

⇢ 2.8.4. Potència instal·lada
Es considerarà com a potència instal·lada la suma dels elements relacionats en l'apartat 2.8.1 en
funcionament simultani.
Aquest valor s’haurà d’ incrementar amb el corresponent a aquells elements de les instal·lacions
tècniques que així s'indiqui específicament en les seves prescripcions particulars.
Es mesurarà per la intensitat de consum de la potència instal·lada alimentada per les bateries a plena
càrrega i el generador carregant amb el motor a un règim meitat del corresponent a la potència
màxima.
En aquestes condicions es mesurarà la tensió entre terminals de la bateria i el seu valor es
considerarà "tensió d'assaig" del vehicle que es prendrà com a referència per a altres proves.

⇢ 2.8.5. Potència del generador de corrent
Es verificarà que la intensitat de la corrent subministrada pel generador sigui com a mínim la
corresponent al percentatge de la total instal·lada per a cada règim de motor sense que la tensió
nominal del generador per a càrrega baixi per sota dels valors fixats en el quadre següent:

% Intensitat respecte de la
total instal·lada

Tensió nominal
instal·lació

Tensió nominal
generador per a
càrrega (mín.)

Reg.
normal

Ralentí

70 %

20 %

12

14

70 %

20 %

24

28

⇢ 2.8.6. Caigudes de tensió
Amb el motor parat i els seus circuits propis (ignició o altres) desconnectats, es connectarà una font
d'alimentació estabilitzada als terminals de les bateries i es regularà per obtenir el valor de la "tensió
d'assaig" (apartat 2.8.4).
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Es comprovarà que les tensions d'alimentació en els contactes de llums o receptors, en consum, es
mantinguin segons els valors especificats de la UNE 26251
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