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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE VEHICLES CONTRA INCENDIS

 1. Objecte i camp d'aplicació
El present document té per objecte definir les especificacions tècniques a les quals s'ajustarà, amb caràcter
general, els vehicles contra incendis en el seu camp concret d'aplicació.
Aquestes especificacions es complementaran amb les particulars per a cada tipus de vehicles contra incendis,
redactades per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de
Catalunya (d'ara en endavant DGPEIS). Per tant, aquestes especificacions inclouen definicions comuns a tots
els vehicles, i el detall particular del que porta cada vehicle està al seu apèndix particular. Sempre tindrà
prioritat l’apèndix particular sobre aquest annex.
La resta de prescripcions s’ajustaran amb caràcter general a:

- EN 1846: Vehicles contra incendis i de serveis auxiliars, a les seves parts 1, 2 i 3. Es considera com
obligatori el compliment de l’annex B de la EN 1846-2.
- EN 1028. Bombes contra incendis
1

- UNE 23900 : Vehicles contra incendis i de salvaments
- Annex 2: Relació total d’elements, equips, sistemes i/o components de les dotacions normalitzades
per la DGPEIS
- Annex 3: Elements identificatius dels vehicles de la DGPEIS.
- Annex 4: Especificacions tècniques de les instal·lacions de telecomunicacions dels vehicles de la
DGPEIS.
- Annex 5: Especificacions tècniques de vehicles contra incendis.
- Annex 6: Proves i assajos de vehicles contra incendis.
 2. Terminologia i definicions
⇢ 2.1. Carrosseria
Recinte muntat a sobre i unit a l’autobastidor per contenir la tripulació, equips, instal·lacions tècniques i
agents extintors.

⇢ 2.1.1. Cabina
Habitacle destinat de manera pràcticament exclusiva per al lloc del conductor amb els elements de
comandament i conducció del vehicle i per a la tripulació, formant un cos independent de l'espai destinat
a càrrega o equip tècnic.

⇢ 2.1.1.1. Cabina senzilla o simple
Amb capacitat per al conductor i un o dos acompanyants en una sola línia.
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En la part no coberta, si n’hi ha, per les normes EN
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⇢ 2.1.1.2. Cabina doble
Amb capacitat per més de tres ocupants distribuïts davant en una línia com en la cabina simple i una
segona línia al fons amb seients individuals o de tipus de banqueta contínua.

⇢ 2.1.1.3. Cabina allargada
Del tipus senzill o doble però amb la seva longitud incrementada.

⇢ 2.1.1.4. Tripulació
Comprèn els ocupants que componen la dotació personal per a intervenció, valorant en 90 kg el pes
del bomber equipat.
⇢ 2.1.2. Armari o cofre
Tancament amb porta de qualsevol tipus per a la ubicació de material.

⇢ 2.1.2.1. Armari passant
Armari que té una profunditat que coincideix amb l'amplada de la carrosseria, amb dues portes
oposades, una a cada costat del vehicle

⇢ 2.1.2.2. Cos d'armaris
Conjunt que comprèn un grup d'armaris físicament junts o annexos amb elements estructurals,
separadors i de tancament comuns i constituint un bloc conjunt i homogeni.

⇢ 2.1.2.3. Suports
Conjunt d'elements destinats a retenir el material en condicions adequades per a l'ús immediat.

⇢ 2.1.3. Plataforma de càrrega
Superfície plana susceptible de ser utilitzada per a la col·locació de material amb els suports adequats o
per permetre l'accés de persones, sigui per al simple pas o per treball.
En aquest cas la superfície tindrà la qualificació de trepitjable i tindrà també proteccions adequades.

⇢ 2.2. Instal·lacions tècniques
Composició d'unitats, conjunts i peces connectades o utilitzades conjuntament per fer una funció
operacional dins de les maniobres possibles previstes.

Annex 5

3 de 37

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments
Servei Tècnic
⇢ 2.2.1. Lloc de maniobra
Zona en la qual es situa l'operador o operadors de la instal·lació tècnica fixa que comprèn l'espai
necessari per al normal control i manipulació de tots els mecanismes i sistemes d'aquesta.

⇢ 2.3. Cisterna
Dipòsit per al transport d'aigua i líquids extintors no sotmesos a pressió, muntat sobre vehicles d'extinció
d'incendis, especialment autobombes.

⇢ 2.3.1. Volum geomètric (Vg)
És el volum interior de la cisterna limitat pels seus paraments i superfícies interiors de tancament sense
deduir l'espai ocupat pels conductes o separadors. Es mesurarà en litres.

⇢ 2.3.2. Capacitat bruta màxima (Cb)
És el volum de líquid, expressat en litres, que pot contenir la cisterna fins al màxim nivell que permeti el
sobreeixidor, amb el vehicle en repòs sobre el terra perfectament horitzontal.

⇢ 2.3.3. Capacitat útil màxima (Cu)
És el volum de líquid, expressat en litres que es pot extreure de la cisterna per les sortides d'impulsió de
la bomba treballant amb el vehicle sobre un terra horitzontal, després que la cisterna s'hagi omplert al
màxim de la seva capacitat bruta i, posteriorment, s'hagi sotmès el vehicle a les proves de circulació per
carretera i camp a través definides en la normativa que li és d'aplicació.
El seu valor en quilos serà la massa dels agents extintors per al càlcul de la massa total en càrrega del
vehicle.

⇢ 2.3.4. Capacitat perduda (Cp)
És la diferència entre les capacitats bruta i útil (Cp = Cb - Cu) i resultarà ser suma de les components
següents:
-

Capacitat vessada pel sobreeixidor en les proves de circulació

-

Capacitat residual que queda en la cisterna i no és aprofitable per el desencebat de la bomba a causa
de la disposició de la canonada i zona d’aspiració.

 3. Criteris generals
⇢ 3.1. Criteris de disseny
Degut a les especials característiques d'aquest tipus de vehicles caldrà considerar:
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 Senzillesa
Tots els elements, on sigui possible seran desmuntables. Es procurarà que tingui el menor nombre
de peces o elements diferents, fent-los modulars o intercanviables.
 Accessibilitat
La disposició general de tots els elements es farà de manera que, amb la màxima facilitat i amb el
mínim d’intervencions sobre altres elements, sigui possible la inspecció, reparació o substitució de
qualsevol component i el manteniment de la resta del vehicle. Es seguirà lo marcat per la EN 1846.

 Funcionalitat
Ni el conjunt ni cap dels components presentaran racons on puguin quedar retingudes humitats o
concentracions d'aigua de pluja ni maniobres hidràuliques ni tampoc pols, fang, fulles, etc., derivades
de les condicions de circulació del vehicle.
Els sistemes i conjunts que ho permetin seran aïllables a fi que una eventual inutilització no afecti el
funcionament del vehicle o de la resta d'elements.
Els elements i òrgans se centralitzaran al màxim en quadres i conjunts.
 Seguretat
Les dimensions i disposició general hauran de tenir en compte a més, la distribució de les càrregues
sobre els eixos del vehicle i la seguretat intrínseca d'aquest, especialment pel que fa a l'estabilitat
transversal.

⇢ 3.2. Criteris de construcció i muntatge
Qualsevol muntatge, en la seva totalitat, haurà de respectar les especificacions i indicacions donades
pels constructors dels components bàsics. Per la seva importància cal destacar les relatives a l’
autobastidor del vehicle base que figuren en els manuals per a transformador del vehicle, les
corresponents a l'equip tècnic i transmissions de moviment i potència.
Cap element impedirà la lectura i presa de dades o calques de motors, xassís, plaques de
característiques, etc, la localització i manipulació de punts de greixatge ni modificarà la seva geometria
reduint les condicions d'ús o circulació.
Tots els elements seran de materials resistents a l'envelliment i d'alta resistència a la corrosió o
estaran especialment protegits, tal com indica la norma UNE-EN 1846-2.
Les peces s'ajustaran a la seva forma i funció i toleràncies amb les superfícies planes, llises, sense
rebaves, mantenint perfecta simetria on calgui o originant la mínima resistència hidrodinàmica en cas de
canonades.
Els muntatges d'elements sobre suports i unions de les instal·lacions als diversos elements fixos es
faran amb elements elàstics adequats al tipus de treball que s'han de sotmetre de manera que s'eviti la
transmissió de vibracions perjudicials, permetent les dilatacions i desplaçaments màxims previsibles en
situacions extremes de treball i no transmetin esforços o deformacions que comprometin la normal
utilització prevista.
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 4. Característiques generals
⇢ 4.1. Vehicle base
El vehicle estarà preparat de manera que el muntatge de les instal·lacions contra incendis puguin
realitzar-se sense modificacions bàsiques en el bastidor (que en tot cas hauran d'estar aprovades pel
fabricant), i la seva execució serà per elements elàstics.
El sobre xassís ha d’estar dimensionat per aguantar esforços relacionats amb la conducció per carreteres i
vies urbanes amb ressalts per fer disminuir la velocitat, i pensat per a un vehicle d’emergències. Ha de
barrejar característiques de robustesa i d’elasticitat a les subjeccions, per disminuir els efectes de les
vibracions a lo llarg del temps. No s’admetran sistemes on calgui reajustar els elements de subjecció de
forma periòdica.
Els requeriments sobre mides de tipus de vehicle (descrits a cada apèndix particular) es faran sobre les
fitxes oficials d’homologació del vehicle.

Característiques del motor:
a) El motor estarà prou dimensionat en quant a potència, sistema de refrigeració, etc., per funcionar
permanentment en règim estacionari. També el vehicle haurà de passar l’assaig de règim estacionari
segons la norma EN-1846 punt 6.2.1.8.
b) El límit d’emissions de gasos contaminants acomplirà els requeriments de l’’Euro VI.
c) A l’entrada del conducte d’aspiració del filtre d’aire es situarà un conjunt de reixetes que evitin que
partícules calentes d’un foc puguin ser aspirades. Aquest element, juntament amb el filtre d’aire
(ignífug), serà original del fabricant del xassís. S’haurà de proporcionar documentació al respecte. El
sistema proposat no disminuirà la potència del vehicle.
d) El punt d’aspiració d’aire serà el més elevat possible que permeti el fabricant del xassís.
e) La sortida de gasos no estarà adreçada contra elements de carrosseria o contra els usuaris.
Preferentment estarà en direcció vertical cap a dalt..
f) A l’apèndix específic de cada tipus de vehicle s’indica la potència mínima requerida. Es podrà donar
puntuació addicional respecte a la potència del motor.

Respecte als sistemes de frenada i seguretat passiva.
a) Disposarà de dispositiu de control d’estabilitat amb interruptor de connexió, control de descens i
dispositiu d’assistència a la frenada amb interruptor de connexió (retarder).
b) En cas que sigui un opcional al model triat, s’incorporarà sistema d’ajuda a l’arrencada en pendent.
c) Disposaran de presa d’aire en les condicions marcades per l’ITV per mesurar la frenada.
d) El sistema de fre permetrà realitzar l'arrencada amb seguretat en un temps curt després de la
posada en marxa del motor, fins i tot amb grans períodes d'immobilitat.
e) D’acord amb la EN 1846, es disposarà de preses d’aire per inflar neumàtics. El sistema de
producció d’aire haurà d’estar dissenyat de forma que dificulti l’ús per altres fins que no siguin
específicament l’inflat de neumàtics.
f)

Es podrà valorar que el vehicle s’esculli entre aquelles versions del model en les quals el fabricant
incorpori elements de seguretat passiva addicionals, que afectin a la conducció, si no s’ha demanat
específicament a l’apèndix corresponent.

g) Es podran puntuar sistemes complementaris de frenada del tipus compressió de gas,
ralentitzadors, etc. o sobredimensionaments dels existents per a vehicles del mateix model.
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Addicionalment,

a) La suspensió serà reforçada o adequada per a la màxima càrrega admissible permanent. Es
calcularà la idoneïtat de la suspensió tal com indica la norma UNE-EN 1846-2 (Punt 5.1.1.1 i
5.2.1.5 ).
b) La presa de força permetrà el funcionament en règim continu de la bomba hidràulica i amb el
vehicle en moviment, en el cas de que porti bomba.
c) Disposarà de llums antiboira davanters i del darrere.
d) El para-xocs anterior podrà tenir encastades les llums antiboira.
e) Tots els elements esmentats, en cas de no ser de sèrie, seran subministrats amb els vehicles
pel propi fabricant o seran de tipus i model homologat.
f)

Es podrà valorar que el vehicle s’esculli entre aquelles versions del model en les quals el
fabricant incorpori característiques especials per al carrossat com a vehicles contra incendis.

g) El suport sobre el vehicle es farà de forma que s’absorbiran esforços en qualsevol direcció
originats pel desplaçament en tota mena de terreny. Si es dónes el cas que es disposés d'un
nombre de punts de suport diferent a tres, s’haurà de presentar justificació tècnica que
comprengui un estudi de deformacions màximes dels elements, esforços que s'originin i
idoneïtat dels òrgans de suport. Aquest estudi s’haurà d’acompanyar de l'acceptació per part
del fabricant del xassís i serà analitzat, i si és procedent acceptat, per la DGPEIS.
h) Qualsevol combinació de canvi automatitzat, si el vehicle porta, amb ajuda de fre a l’arrencada
en rampa haurà d’estar aprovada pel departament tècnic del fabricant del xassís, en el sentit
de que no presenti cap problema de funcionament al interactuar amb altres elements, com el
fre d’estacionament o altres. La DGPEIS podrà demanar, en qualsevol moment de la
construcció del vehicle o durant la seva vida útil, conformitat escrita al respecte.
i)

El manteniment dels canvis automàtics o automatitzats, on sigui aplicable, es farà d’acord amb
les indicacions del fabricant dels mateixos. Serà d’especial aplicació als canvis automàtics.

⇢ 4.2. Carrosseria
La carrosseria es muntarà sobre l’autobastidor del vehicle base, segons especificacions del fabricant del
2
xassís i serà adequada per fer possible la correcta ubicació i transport de l'equip material i humà del
vehicle en els seus desplaçaments i l'execució de les maniobres específiques en les actuacions en sinistres
o altres situacions que li siguin d'aplicació.
La seva disposició haurà de contemplar la integració de les instal·lacions tècniques especialitzades per
aconseguir la màxima idoneïtat.
Amb caràcter general, la composició d'una carrosseria completa és la següent:
-

Cabina

-

Espai per a càrrega i equips

-

Espai per a instal·lacions tècniques, especialment la instal·lació hidràulica per a l'extinció

Excepte per la cabina, seran acceptables materials plàstics, si hi ha reducció de pes, si les
característiques físiques i químiques respecte als materials tradicionals són iguals o millors, i si
no
disminueix l’espai disponible per a dotació. Es podrà donar puntuació addicional per les millores sobre els
materials tradicionals. En cap cas es poden utilitzar materials plàstics si impliquen problemes o dificultats per
2

Segons els manuals de muntatge específics per a carrossers
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l’instal·lació o muntatge de qualsevol element de la transformació, i serà responsabilitat del transformador
preveure qualsevol problema o dificultat al respecte.
⇢ 4.2.1. Cabina
En general es mantindran les característiques del tipus del vehicle base de sèrie, acomplint-se a
més, com a mínim, les especificacions relatives a l’espai per al conductor que es defineixen en el present
document. Ha de ser possible el còmode accionament dels pedals de conducció per una persona de
qualsevol talla calçada amb les botes que constitueixin l'equip de protecció individual aprovat per la
DGPEIS.

Addicionalment,
a) Es cuidarà, en la mesura del possible, la comoditat de conducció del vehicle. En cas de dubte, la
seguretat tindrà prioritat sobre la comoditat.
b) En cas de cabina doble, aquesta haurà de ser original del fabricant, ja sigui de la pròpia cadena de
producció o bé d’algun dels seus proveïdors. Però no podrà ser ampliada pel transformador del
vehicle a fi d’incloure la segona fila de seients, excepte si es diu específicament a l’apèndix específic
de cada vehicle. A l’apèndix particular de cada tipus de vehicle es poden afegir especificacions
suplementàries.
c) La cabina serà per defecte metàl·lica, disposant de tots els elements necessaris prescrits per les
disposicions legals vigents i els que equipin de sèrie el vehicle base, més els específics que
assenyalin les prescripcions particulars.
d) En cas de cabina avançada, és a dir, amb el motor parcial o totalment inclòs dins de les dimensions
longitudinals de la cabina, haurà de presentar una disposició que permeti les operacions normals de
manteniment i reparació de motor i caixa de canvis de velocitats. Cas que amb aquest fi sigui
abatible, el seu mecanisme serà hidràulic motoritzat amb un cilindre. Existiran dispositius per
mantenir la cabina amb seguretat en qualsevol posició, sense perill per als operaris i d’enclavament
en la seva posició normal.
e) Estarà revestida amb aïllants tèrmics i acústics amb acabats superficials resistents al desgast i a la
brutícia adequats a la utilització prevista. La zona del conductor i acompanyant tindrà el terra revestit
de goma sintètica i a la zona posterior, en el seu cas, tindrà el terra antilliscant. Es podrà donar
puntuació addicional si el terra de la zona posterior és de fàcil neteja, incloent l’ús d’aigua.
f) Totes les parts sortints o prominents de l'interior de la cabina o habitacle per a tripulació seran
arrodonits o estaran recoberts i protegits amb materials tous per evitar lesions .
g) Caldrà preveure un agafador al tauler d'instruments per als acompanyants del conductor, i en el seu
cas, amb el mateix fi, una barra per als ocupants dels seients posteriors.
3

h) Els sistemes de climatització estaran adequadament dimensionats en relació amb el volum de la
cabina i les condicions esperades de treball. Es podrà donar puntuació addicional a sistemes on es
millori la distribució i circulació de l’aire climatitzat per tota la cabina.
i) A la cabina únicament es podran situar els equips de respiració autònoma (d'ara en endavant ERA)
que s’utilitzaran per la dotació en suports específics.
j) A un lloc de fàcil visió es posarà una placa explicativa dels tipus de bloqueigs dels eixos i de la forma
d’accionar-los, en el cas de que els porti.
k) no pot haver cap element que estigui simultàniament sobre cabina i part superior de la carrosseria
(per exemple escales de ma) a fi d’evitar problemes en cas de torsió de la cabina. Si ha de
sobresortir el mencionat element, serà per la part posterior del vehicle.
l) Al sostre de la cabina hi haurà una superfície lliure, llisa i del mateix color que la carrosseria del
vehicle on s’ubicaran els adhesius identificatius de sostre dels vehicles de la DGPEIS, segons
l’annex 3. Qualsevol excepció per falta d’espai s’haurà de consultar al ST.

3

Portaran tots els vehicles aire acondicionat si no es menciona lo contrari a l’apèndix particular
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m) L’accés a la cabina dels vehicles pesats serà mitjançant estreps metàl·lics articulats, amb sistema
d’obertura i recollida neumàtica, a la part de darrera.
n) Els miralls retrovisors laterals seran abatibles i s'escollirà el model que menys sobresurti del vehicle
d'entre els que el fabricant disposa homologats, per evitar al màxim la seva ruptura per eventuals
cops i fregaments amb obstacles. .
o) Si no es diu altra cosa a l’apèndix particular de cada tipus de vehicle, la configuració de seguretat
mínima a les cabines és amb barres internes originals del fabricant del xassís. Aquesta configuració
pot ser substituïda per un sistema de protecció original del fabricant del xassís contra bolcada o
col·lapse de cabina, que doni iguals o superiors prestacions. Es donarà puntuació addicional per
propostes de sistemes o construccions que augmentin la protecció als ocupants de la cabina:
protecció contra impacte, bolcada, etc. Per donar aquesta puntuació, s’haurà de detallar a l’oferta el
tipus d’assaigs que inclou el sistema o construcció proposat. No es donarà puntuació a solucions que
perjudiquin la confortabilitat o visió dins de cabina.

⇢ 4.2.1.1. Seients
El personal serà sempre transportat i es col·locarà adequadament en posició d'assegut d'acord
amb el nombre màxim de places fixat en les especificacions particulars.

En general,
a) L'espai dels seients vindrà determinat per les característiques del vehicle i del fabricant.
b) El seient del conductor serà, com a mínim, regulable en situació i altura.
c) La disposició física de l'espai i elements complementaris haurà de permetre a l'acompanyant de la
dreta del conductor, estudiar documentació durant la marxa.
d) Els seients continus en forma de banqueta, entapissats o no, tindran una disposició ergonòmica i
un acabat superficial que no faciliti l'esllavissament transversal dels passatgers per efectes
dinàmics durant la circulació per corbes. Els materials utilitzats hauran de proporcionar als
components de la dotació un alt grau de confort durant la seva utilització, i durabilitat. No seran
admissibles materials de fabricació pels seients o elements de subjecció, que no siguin robustos i
adequats per un camió de bombers. La part exterior dels seients ha de poder ser netejada
completament amb facilitat. Per això, s’evitaran materials porosos.
e) Els ERA no han d'envair l'espai assignat a la dotació a l'interior del seu compartiment. Per evitar
que l'esquena dels bombers reposi sobre l'espatllera de l'ERA, el seient disposarà d'un sistema
de suport movible. Els coixins laterals del suport seran la primera part que tocarà amb l’esquena
del bomber. Aquest extrem serà d’especial importància als BRP,s.
f) Tots els seients estaran dotats de cinturons de seguretat de tres punts d'ancoratge que no hauran
d'interferir amb els mecanismes de subjecció dels ERA. Ha de ser possible continuar tenint un
sistema de subjecció encara que no hi hagi ERA muntat. Els cinturons han de tenir la llargària
suficient per que pugui viatjar amb comoditat qualsevol bomber de la DGPEIS, amb equip
d’intervenció.
g) L’equip ERA del conductor, en cas que porti, es subjectarà de forma que sigui de fàcil manipulació
per part del conductor i extraïble en cas de necessitat.
El seient ha de ser validat de forma explícita durant la construcció dels vehicles.
De forma supletòria, s’ha de complir l’apartat 5.1.2.2.3 de la EN 1846-2.

⇢ 4.2.1.2. Caixes interiors
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Si no s’indica altre cosa a l’apèndix específic de cada tipus de vehicle, el banc de la dotació es
podrà utilitzar com contenidor d'eines i accessoris del vehicle. El material que s’hi col·loqui haurà
d'estar fixat amb suports específics. El banc haurà de ser ventilat i la tapa articulada permetent la
seva obertura almenys 90 i deixant una amplada lliure mínima de 300 mm, sense obstacles. Un
dispositiu fixarà la tapa en posició oberta mentre es manipula a l'interior (fig. 1). El sistema de
tancament, que serà de relliscada, disposarà de bloqueig automàtic i desbloqueig manual. Si es tracta
d'una banqueta allargada per més de tres ocupants podrà dividir-se en dues parts d'obertura
independent.
També si no s’indica altre cosa a l’apèndix específic, per a ús de l'acompanyant del conductor es
preveurà una caixa de 500 x 100 mm en planta, com a mínim, al seu abast i amb el suficient espai per
manipular els plans i documentació que allà es col·loquin.

Fig 1.- Aprofitament de seients, per col·locar material

⇢ 4.2.1.3. Portes
Existiran una o dues portes a cada costat de la cabina segons es tracti de tipus simple o doble.
Les portes estaran dotades de finestretes envidriades de recorregut vertical que s’accionin mitjançant
dispositius alçavidres d'accionament elèctric a les portes davanteres, com a mínim.

⇢ 4.2.2. Espai per a càrrega i equips
La disposició dels elements que constitueixen la dotació de material del vehicle s'adaptarà a les
seves missions amb la màxima funcionalitat procurant l'agrupament pel que fa a l'afinitat d'operacions i
de materials per a la mateixa operació.
El material es distribuirà en armaris tancats amb persianes o en plataformes de càrrega
convenientment protegit, però en tot cas es garantirà el seu accés així com el manteniment en suport i
fixacions de manera estable i segura, en qualsevol situació de circulació i ús. Això serà d’especial
aplicació al material de dotació ubicat a la part posterior dels vehicles amb bomba.

Addicionalment,
a) Les superfícies trepitjables estaran protegides adequadament contra l'abrasió i els cops per una
capa amb un acabat antilliscant. Aquesta protecció pot ser una xapa d'alumini estriat
adequadament muntada per evitar la corrosió del suport si és d'acer.
b) Els esglaons de les escales i estreps tindran també tractament antilliscant i la seva disposició serà
tal que aquestes zones no hagin de fer d'agafadors per a les mans.
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c) També tindran aquesta protecció les superfícies de suport de les escales o altres que, en ser
utilitzades, puguin ser sotmeses a fregaments o cops del calçat.
d) La distribució d’espais s’adaptarà, al més possible, a la distribució dels vehicles de la mateixa
tipologia que la DGPEIS té en servei operatiu.

⇢ 4.2.2.1. Armaris
Compliran les següents característiques:
a) Els armaris per a material tindran revestiment amb xapes metàl·liques o similar en propietats,
estudiat de manera que la disposició de les rematades, unions i solapes, no permetin la retenció
d'humitats.
b) Els armaris disposaran d’il·luminació interior que s’accionarà quan s’obri el mecanisme de
tancament. El sistema d’il·luminació serà amb LED. A la cabina es disposarà d’un avisador visual
i acústic, que s’activarà quan els armaris no estiguin completament tancats i es tregui el fre
d’estacionament. Aquests avisadors no han de funcionar si la clau de contacte del vehicle no està
posada.
c) Permetran la col·locació dels materials segons el pla de càrrega. Qualsevol excepció a aquest
punt ha de ser aprovada per la DGPEIS.
d) Hi haurà dispositius per reduir l'efecte de depressió a causa de la marxa del vehicle però que no
permetin l'entrada de pols i matèries estranyes.
e) Arribat al cas que els suports siguin articulacions amb balda, aquest tindrà revestiment flexible per
absorbir desalineacions.

⇢ 4.2.2.1.1. Tancaments

Compliran les següents característiques:
a) Els tancaments d'armaris i caixes seran estancs, construïts amb xapa o perfils metàl·lics,
sense cambres o zones buides que originin superfícies no accessibles a la pintura, si el
propi material no és resistent a la corrosió.
b) Les portes o persianes laterals seran, si és possible, totes iguals, intercanviables i fàcilment
substituïbles.
c) Les portes tindran un sentit d'obertura que no sigui afavorit per la marxa normal del vehicle.
d) Els panys i baldons seran de cop, de fàcil accionament i molt segurs.
En general, tots els tancaments d’armaris i elements que es puguin desplegar han d’estar
reforçats al màxim amb els mecanismes mecànics i hidràulics , a fi d’evitar que s’obrin de forma
accidental. Els esmentats mecanismes hauran d’estar dissenyats pel tipus d’ús dels vehicles de
bombers. Es donarà puntuació addicional a sistemes que disminueixin de forma clara la
probabilitat d’obertura accidental d’un estrep o plataforma de càrrega.

⇢ 4.2.2.2. Plataformes
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Els materials que per la seva naturalesa no siguin sensibles a la intempèrie, podran estar a l'exterior
degudament col·locats sobre plataformes.
Els materials estaran fixats amb seguretat i protegits de possibles fregaments de brancatge i elements
exteriors.
La disposició constructiva de l'habitacle i la de suports haurà de permetre la seva neteja, i els
sistemes de drenatge estaran disposats de manera que no s'obstrueixin amb el pols, fullaraca, etc.
Si la plataforma ha de servir de lloc de maniobra d'algun dispositiu especial, tindrà la suficient
amplitud i, si cal, una protecció per evitar que es trepitgi fora d'aquesta àrea.

⇢ 4.2.2.2.1. Sostre per a càrrega
La part superior del vehicle podrà constituir també una plataforma resistent capaç de suportar
determinats materials i l'accés accidental del personal per a la seva manipulació. El pes que
suportarà la part superior del vehicle serà igual al producte del nombre de places del vehicle per
90 kg.
Aquesta zona tindrà la qualificació d'antilliscant, disposarà d’accessos adequats i una protecció
perimetral amb baranes de baix. Aquestes s’han de moure cap enrera, per no enganxar-se amb
branques d’arbre. Es pot substituir l’esmentada protecció perimetral amb altre sistema, amb una
funció equivalent de protecció contra caigudes, que pugui proposar l’empresa adjudicatària.
Serà obligatori marcar amb una línia de llums LED els dos contorns longitudinals. L’escala d’accés
es desplegarà de forma lateral, a fi que no interfereixi amb l’activitat operativa al lloc de
comandament de la bomba. L’escala ha de tenir un angle de pujada de forma que no quedi
totalment vertical, a fi de facilitar l’ascensió al sostre.
En tot cas la disposició d'aquesta zona serà tal que la càrrega serà col·locada centrada, al
mínim d’alçada possible.

⇢ 4.2.2.3. Suporteria
Els armaris per a la col·locació del material tindran calaixos i suports adequats per evitar el seu dany i
el del vehicle i el risc d'accident per al personal, amb els següents condicionants:

a) No es permetrà la utilització de suporteria i fixacions a base de lligams, corretges amb
sivelles o sistemes poc segurs i complicats.
b) Els materials utilitzats per a la suporteria seran inalterables en les condicions més
desfavorables corresponents a la seva situació en el vehicle i en cap cas seran sensibles a
l'acció de la humitat o l'aigua.
c) La suporteria de materials que puguin presentar fugues de líquids estarà dotada de safates
de recollida que permetin ésser drenades.
d) En general, per facilitar l’extracció del material, sobretot d’aquell que es troba a certa alçada,
es col·locaran corrons i rodets.
e) En cap cas i sobretot a la zona de la bomba, no es col·locarà cap element que sigui
susceptible de caure del vehicle quan aquest estigui en marxa.

⇢ 4.2.2.3.1. Mànegues
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Les mànegues flexibles en rotllos o paquets estaran preferentment disposades de manera que la
primera part visible siguin els cantells; hauran de tenir separadors entre elles.
Si les mànegues es posen en rotllos de manera que apareguin les cares circulars, un mateix
armari no contindrà més de dos rotllos en fons que, a més, hauran de ser idèntics.
En tot cas es prendran les precaucions necessàries per evitar els fregaments dels rotllos amb
superfícies rugoses i cants.

⇢ 4.2.2.3.2. Ampolles de gasos a pressió
Les ampolles de gasos comprimits que no estiguin col·locades en caixes es mantindran sempre
en posició vertical o inclinades amb el coll cap a dalt. No s’admet que estiguin amb l’aixeta tocant a
alguna superfície, havent d’existir un marge suficient de distància amb les superfícies més
properes.
Les d'oxigen es situaran de manera que no puguin entrar en contacte amb greixos, olis i
superfícies greixades.

⇢ 4.2.2.3.3. Equips respiratoris d'aire comprimit
Arribat el cas que la dotació del vehicle inclogui ERA, es disposaran de manera que sigui
possible la ràpida col·locació a l'esquena de l'usuari directament des del propi suport que pot ser
mòbil amb aquesta finalitat.
L'espai mínim reservat per als equips ha de ser de forma que sigui possible la extracció sense
problemes. Les parts sensibles dels aparells quedaran convenientment protegides igual que les
màscares en cas que quedin penjades.

⇢ 4.2.2.3.4. Equips mòbils especialitzats
Els equips mòbils especialitzats (motobombes, excarceració, motoventiladors, generadors
elèctrics, etc), altre material portàtil de difícil maneig i, en tot cas, quan la seva massa sigui
superior a lo marcat per la corba de càrrega massa-alçada de la EN 1846, s'instal·laran sobre
guies rodants o lliscants que permetin la fàcil extracció del vehicle per deixar-lo en situació de
manipulació o càrrega.
El sistema tindrà la resistència adequada per mantenir el material amb seguretat en la seva
posició més desfavorable. Tindrà uns dispositius molt segurs per a la fixació automàtica en la seva
posició de transport i també de limitació de carrera per a l’extracció.

⇢ 4.2.2.3.5. Escales
Per al transport d'escales portables i de mà per a trepatge o atac amb escalada, siguin de
ganxos, corredisses o d'altres tipus, s'instal·laran uns suports adequats o armadures, a sobre o en
un lloc adequat de la carrosseria, de la menor envergadura possible, fixats sobre elements sòlids
d'aquesta, disposant de corrons o guies lliscants per a la seva fàcil manipulació i col·locació. Les
escales s'asseguraran de manera robusta i fiable.
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Es donarà puntuació addicional a la proposta de disposició d’escales de ma i suports, que impliqui
una menor alçada final del vehicle.

⇢ 4.2.2.3.6. Roda de recanvi
La roda de recanvi, per defecte, no s’ha de posar al vehicle. S’enviaran a la seu central de la
DGPEIS, ubicada al parc de bombers de Bellaterra, des d’on s’enviaran als parcs base dels
vehicles.

⇢ 4.2.3. Accessos
Hi haurà esglaons i agafadors per accedir fàcilment a l'habitacle o cabina i als materials que estiguin allà
dipositats, així com també a les plataformes de càrrega o treball.
L'accés als armaris i punts de càrrega serà fàcil, i haurà de ser possible arribar-hi sense necessitat
d’escalar a cap punt del vehicle. En un altre cas, es disposaran sistemes d'accés fixos o plegables,
eficaços i segurs.
S’ha d’instal·lar una plataforma sobre el pas de roda a tots els vehicles on hi hagin armaris amb material
sobre la roda. Els sistemes d’engreix de la plataforma hauran de ser fàcilment accessibles.
El pes que podrà aguantar qualsevol plataforma d’accés a armaris laterals serà, almenys, de 150 kgs.
Portarà una etiqueta indicativa del màxim pes admissible, i quan estigui desplegada, haurà d’estar
marcada segons la 5.1.2.1 de la EN 1846-2.

⇢ 4.3. Instal·lació hidràulica
A cada apèndix particular es determina si es necessària o no.
⇢ 4.3.1. Prestacions
La instal·lació hidràulica serà l'adequada a les pressions i cabals que calguin per a les funcions i
maniobres previstes.
Estarà preparada per ser utilitzada amb aigua de mar si arriba el cas, encara que s’entén que haurà
de ser netejada amb aigua dolça posteriorment.

⇢ 4.3.2. Cisterna
Aquest apartat fa referència a les cisternes o dipòsits per a transport d'aigua i líquids extintors, no
sotmesos a pressió.

La cisterna completa consta dels components següents:
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-

Sistemes d'ompliment i buidat

⇢ 4.3.2.1. Cos de la cisterna

Tant per a la construcció com pel posterior manteniment es preveurà una disposició o relació
de peces que permetin l'accés a tots els punts de l'interior de la cisterna perquè qualsevol operació de
manteniment, preparació de xapes, soldadura, tractaments de protecció, etc, pugui ser feta amb
perfecta seguretat pels operaris i amb absoluta garantia d'execució. El seu disseny haurà d’assegurar
un correcte funcionament i accessibilitat sense interferències mútues amb elements del xassís o
carrosseria.
Les característiques estructurals seran:
a) Estarà fabricada amb material de bona resistència mecànica i a la corrosió i no alterarà les
propietats del líquid transportat.
b) Les parets tindran el gruixut adequat al treball i pressions a les que s’han de sotmetre's i es
conformaran de manera que no pateixin variacions dimensionals temporals ni permanents
superiors a l'admissible, deformacions que comprometin elements annexos o les condicions de
muntatge i extracció. Com a mínim, s’ha de poder omplir complint les 2 següents condicions per
separat: o bé 5 bar de pressió o bé d’acord amb el punt 5.3.2.3.3 de la EN 1846-2 (800 litres per
minut) . Amb aquest fi es podran preveure contra fletxes adequades. El valor d'aquestes contra
fletxes, igual que el de les toleràncies, estarà consignat en els plans corresponents. Als apèndixs
particulars de cada tipus de vehicles es poden posar requeriments addicionals.
c) En cas de construcció metàl·lica totes les soldadures interiors de xapes solapades seran contínues
i no existiran sense segellar amb aquest tractament.
d) Tots els cargols de fixació d'elements desmuntables tindran fixadors de seguretat.
e) La cisterna tindrà ganxos, anelles o elements adequats per fer possible la seva elevació i extracció
de la carrosseria.
Qualsevol element que s’hagi de fixar a la cisterna, sigui de muntatge o per a suports de material de la
dotació del vehicle, serà previst en la fase de construcció ja que estarà totalment prohibit realitzar cap
operació de mecanitzat, soldadura, etc, quan la cisterna s'hagi sotmès a qualsevol procés de pintura o
tractament superficial encara que sigui parcial.

⇢ 4.3.2.1.1. Cisternes per a aigua
Complirà les prescripcions legals vigents per al transport d'aigua potable encara que no està
prevista l’utilització amb aquest fi. En cas d'ús de polièster per a la construcció o revestiment, aquest
serà de qualitat alimentària.
L'estudi tècnic del procediment i material utilitzat es presentarà prèvia i àmpliament documentat i
requerirà l'aprovació de la DGPEIS.

⇢ 4.3.2.1.2. Cisternes per a additius
Si en porta, serà de material inoxidable, inalterable i resistent a la corrosió pel seu compte,
excloent-se la construcció amb materials que requereixin revestiment protector. Si el material és
diferent a l’inoxidable, s’haurà d’aprovar per part de la DGPEIS.
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⇢ 4.3.2.2. Sistema de suport i muntatge

Complirà lo següent:
a) La base de la cisterna descansarà sobre un sistema o sobrexassís que formarà un suport rígid,
o es constituirà per si mateixa, a fi que el cos de la cisterna no rebi esforços de torsió o flexió
de l’autobastidor. Es podrà donar puntuació addicional al sistema de subjecció amb el bastidor,
que impliqui una major robustesa i durabilitat del conjunt.
b) En cas que els suports siguin articulacions amb balda, aquest tindrà un revestiment elàstic per
absorbir desalineacions.
c) En cas d'utilitzar suports elàstics tipus silentbloc seran d'un tipus tal que en cas de destrucció
no sigui possible cap accident per despreniment de la cisterna o tindran un complement de
seguretat.

⇢ 4.3.2.3. Sistema de separadors escullera

Complirà lo següent:
a) Per reduir el moviment del líquid a l'interior de la cisterna i limitar els efectes dinàmics sobre el
vehicle, es disposaran d’envans separadors formant compartiments.
b) Aquests separadors seran fixats sòlidament i la seva superfície serà, preferentment, el 85% de la
secció de la cisterna formada per aquests, però hauran de permetre el buidat per alimentar la
bomba al seu cabal màxim.
c) Per permetre les operacions de manteniment podran ser parcialment desmuntables amb facilitat i
en el cas que el separador tingui una funció resistent en el conjunt de la cisterna, aquesta serà feta
per la part fixa.

⇢ 4.3.2.3.1. Separadors transversals

Es disposaran perpendicularment a l'eix del vehicle en un número que acompleixi les condicions
següents:
a) El pes de líquid de cada compartiment serà inferior a la sisena part de la massa total en
càrrega.
b) El pes de líquid de cada compartiment serà inferior a:
- 800 kg per a cisternes de capacitat útil màxima (Cu) inferior a 2400 l.
- 1000 kg per a cisternes de capacitat útil màxima (Cu) superior a 2400 l.
c) El número mínim de compartiments per a qualsevol capacitat de cisterna serà de dos.
Qualsevol altra configuració s’haurà de documentar per poder analitzar si es pot acceptar.

⇢ 4.3.2.3.2. Separadors longitudinals
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Si la màxima dimensió transversal de la cisterna és superior al 75% de l'amplada total del
vehicle, es disposaran separadors verticals coincidint amb l'eix del vehicle en cas d'un sol, o
paral·lels i simètrics respecte d'aquest eix en cas de ser més d'un.

Quan calguin separadors longitudinals en cisternes per muntar sobre vehicles forestals o rurals o
qualsevol altre tipus que requereixi una elevada estabilitat transversal, es disposarà com a mínim
d’un separador total que dividirà la cisterna en dues parts tancades i separades, que amb caràcter
general actuaran i seran considerades cisternes independents.
Qualsevol altra configuració s’haurà de documentar per poder analitzar si es pot acceptar.
⇢ 4.3.2.4. Registre
Complirà lo següent:
a) La cisterna serà totalment registrable i tindrà, com a mínim, una boca d'home per a la seva
inspecció, de dimensions netes mínimes de 450 x 350 per a secció rectangular, o de 450 mm de
diàmetre per a secció circular, o les precises per extreure les peces desmuntables dels
separadors.
b) En cas que es faci el sostre parcialment desmuntable per augmentar l'accessibilitat per a
construcció o manteniment, la part mòbil serà la tapa mentre que els elements resistents,
travessers i nervis, es mantindran fixos.

⇢ 4.3.2.5. Sistemes d'ompliment i buidat
Els sistemes permetran aquestes operacions en totes les condicions d'utilització del vehicle segons
les seves maniobres previstes. En cas que la cisterna sigui partida (apartat 4.3.2.3.2) per aconseguir la
simultaneïtat d'utilització de les dues seccions de cisterna, alguns elements seran duplicats, molt
fiables, de maniobra no manual i no requeriran manteniment especial.
A fi de fer possible les proves de pressió hidrostàtica interior amb facilitat, es preveurà un sistema que
permeti realitzar el tancament de la cisterna i comprovar l'estanquitat permetent la seva pressurització
sense operacions massa complexes.
Totes les boques i connexions per a la instal·lació hidràulica i complementària seran de material
inoxidable i inalterable com deurà ser-ho tota la instal·lació.
El col·lector d’aspiració de cisterna, en cas que hagi de superar un sifó, ha de disposar d’una vàlvula
de purga direccional per tal d’evacuar l’aire que s’hi pugui acumular.

⇢ 4.3.2.5.1. Sistema d'ompliment
⇢ 4.3.2.5.1.1. Cisternes per a l’aigua
Per a l'ompliment de cisternes d'aigua de l'exterior, es disposarà com a mínim d'una boca
de 70 mm de diàmetre en la part posterior en les cisternes fins a 1500 l i dos, una en cada
costat, per a les cisternes de capacitat superior. Aquestes boques s'equiparan amb clau de
tancament gradual (per evitar cops d’ariet) i ràcords amb tap retingut amb cadeneta.

Es disposarà d'una boca de càrrega en la part superior per omplir per gravetat, de 150
mm de diàmetre net com a mínim, amb tapa de tancament ràpid i un filtre de cistellet que es
pugui extreure fàcilment, mitjançant nanses, per a la neteja, a fi de retenir partícules de més de
cinc mil·límetres. Aquest forat pot no existir si la disposició del forat d'home permet fer les
seves funcions.
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Per controlar el grau d'ompliment de la cisterna, es disposarà, al menys, de:
a) nivell òptic visible per vasos comunicants
b) nivell elèctric amb indicador en cabina i al lloc de maniobra de la bomba. L’informació
s’ha de poder veure amb el vehicle aturat o en marxa.
S’haurà de poder regular el caudal d’entrada de forma que variï depenent del grau d’ompliment
de la cisterna.
El cabal total màxim per omplir la cisterna a pressió serà de 1200 l/min per a cisternes de
fins a 1500 l i de 1500 l/min per a les de capacitat superior.

⇢ 4.3.2.5.1.2. Cisternes per a líquids extintors
Per a les cisternes de productes extintors, la boca d'ompliment a pressió serà de 25 o 45
mm de diàmetre i es farà per la part posterior del vehicle.
Per omplir per gravetat disposarà també d'una boca de càrrega superior de 150 mm de
diàmetre net, com a mínim, amb filtre adequat i tancament de maniobra ràpida a pressió fixa o
amb limitador de seguretat.
Per controlar el grau d'ompliment de la cisterna, es disposarà, al menys, de:
a) nivell òptic visible per vasos comunicants
b) nivell elèctric amb indicador en cabina i al lloc de maniobra de la bomba. L’informació
s’ha de poder veure amb el vehicle aturat o en marxa.
Els colors amb els quals han de quedar identificats les cisternes, al menys a la boca
d’ompliment i també al testigo, segons els tipus d’espumògen són:
-

AFFF-AR: groc

-

Multiexpansió: blau

-

Retardant i espumògen contra focs de tipus A: blanc

⇢ 4.3.2.5.2. Sistema de buidat

Tindrà un sistema de buidat adequat i que asseguri l’integritat estructural de la cisterna.

⇢ 4.3.2.5.2.1. Cisternes per a aigua
Compliran lo següent:
a) Les cisternes per a aigua tindran un sobreeixidor de 100 mm de diàmetre mínim, situat al
centre de la cisterna per limitar les pèrdues en marxa, que estarà previst per desembocar
en un punt accessible sota el xassís i més endarrere que l'eix posterior.
b) Ha de ser possible el complet buidat i neteja de la cisterna. Amb aquest fi es disposarà
almenys d’una boca connectada a la zona d'aspiració o punt més baix, proveïda de clau de
maniobra ràpida i ràcord. Aquesta boca serà, com a mínim, de 45 mm de diàmetre per a
cisternes de menys de 1500 l i de 70 mm per a capacitats superiors.
c) El conducte de cisterna a aspiració de la bomba estarà proveït amb vàlvula que permetrà el
cabal màxim. En cas de cisterna partida es farà per bifurcació amb vàlvula de clapeta
antiretorn a fi d'evitar el pas d'aigua d'una mitja cisterna a l'una altra. Cada canonada serà
capaç de subministrar, per si sola, un cabal màxim igual al nominal de la bomba, com a
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mínim. La mesura del cabal dels conductes d'aspiració en tots els casos serà amb un nivell
d'aigua en la cisterna de 0,20 m.
d) Existirà un filtre fàcilment desmuntable que impedirà el pas de partícules de més de cinc
mil·límetres en l'aspiració de la bomba. La seva secció neta haurà de ser suficient per no
limitar l’aspiració.

⇢ 4.3.2.5.2.2. Cisternes per a líquids extintors
Les cisternes de productes extintors tindran una vàlvula automàtica de tancament que
obturi la càrrega quan aquesta arribi a determinat nivell i no tindran sobreeixidor per no tirar
líquid,si bé disposaran d'una vàlvula o dispositiu per a alliberar la pressió durant l'operació
d'ompliment que, en cas d'avaria de la vàlvula de nivell, podrà buidar tot el cabal d'ompliment
amb una pressió interior inferior a 2 m.c.a. Aquest efecte es podrà aconseguir dotant la tapa de
càrrega d'un sistema de tancament amb limitador elàstic que permeti el vessament a aquesta
pressió.
En cas d'instal·lar un dispositiu per a alliberar la pressió, la seva sortida lliure estarà en
situació adequada i equipada amb acoblament normalitzat per muntar un eventual retorn al
contenidor de càrrega en cas de massa ple.
La sortida per a buidat i neteja serà de 25 o 45 mm de diàmetre i preparada per fer el
transvasament a dipòsits o bidons situats a terra.

⇢ 4.3.2.6. Proteccions cisterna
Tindran les següents característiques:
a) Si la cisterna té alguna part de la seva superfície exterior que sigui trepitjable estarà protegida
adequadament contra l'abrasió i els cops per una capa antilliscant. Aquesta protecció pot ser
una xapa d'alumini estriat i en aquest cas, si descansa sobre una superfície d'acer caldrà
preveure un recobriment sintètic i la interposició d'una làmina entre els dos materials per evitar
l'efecte dels parells galvànics generadors de corrosió.
b) Serà imprescindible el segellat perifèric per evitar el dipòsit d'aigua entre les dues xapes.
c) Igualment s’haurà de preveure un reforç adequat per als esforços, càrregues i cops que puguin
originar-se.
d) Si les parts laterals han de fer la funció de fons d'armari vist, es preveurà una disposició que
eviti que el material les copegi o fregui; si és convenient es protegiran amb una xapa adherida
o separada, cuidant el drenatge adequadament.

⇢ 4.3.3. Muntatge de la bomba
La bomba es muntarà en el seu xassís o bastidor per mitjà dels suports corresponents proveïts
d'elements elàstics adequats a les càrregues i freqüència de les vibracions a fi d'evitar la transmissió
mútua d'aquestes.
S’haurà d’instal·lar de forma que es pugui desmuntar de qualsevol vehicle sense necessitat de
buidar la cisterna.
Ha de ser d’ús simple.

Hauran de portar instal·lades sempre:
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-

protecció contra sobrepressió

-

protecció contra escalfament, entenent-se com a tal que protegeixi el cos de la bomba
d’escalfament en cas de tancar les sortides o bé no hagi recirculació d’aigua.

⇢ 4.3.3.1. Transmissió
La connexió al motor es farà amb els elements de transmissió que calguin. A aquest efecte,
l'extrem lliure de l'eix de la bomba tindrà un plat d'acoblament amb cargols previst per als valors
màxims de parell i potència a transmetre.
Entre la presa de força i la bomba hidràulica principal, es muntarà el sistema de transmissió que,
en el seu conjunt (eixos, coixinets, caixa multiplicadora si s’escau, etc.). El sistema haurà de permetre
un perfecte equilibrat i alineació final.
Es podran valorar les solucions que simplifiquin i facin més robusta la cadena cinemàtica.

⇢ 4.3.3.2. Caixa multiplicadora
Si per les condicions de muntatge cal incorporar un multiplicador, el seu estudi cinemàtic es farà
d'acord amb els criteris generals sobre transmissions que contempla la norma EN 1846.

⇢ 4.3.4. Circuits i sistemes parcials
D'acord amb les seves funcions elementals es consideraran els següents:

⇢ 4.3.4.1. Encebat
El dispositiu d'encebat estarà incorporat al conjunt mecànic de la bomba.
Tindran les següents característiques:
a) La comunicació amb el cos de la bomba es farà amb un tub flexible preferentment transparent,
amb brides no desmuntables i a través d'una vàlvula de connexió i aïllament. Però s’haurà de
muntar de forma que mai es pugi quedar el flux d’aigua obstruït pel doblament del tub.
b) Aquesta vàlvula accionarà simultàniament el connector o mecanisme de comandament en una
maniobra única. Estarà retolada "Encebat".
c) Els sistemes d’encebament seran per defecte automàtics, si no es diu lo contrari específicament a
la descripció particular del vehicle. En cas de disposar del mencionat sistema automàtic, sempre
haurà d'existir la possibilitat d'accionament manual com a alternativa d'emergència.
d) Tot el sistema d'encebament serà aïllable fàcilment per fer possible, en cas d'avaria, l'ús normal en
les operacions que no faci falta.

⇢ 4.3.4.2. Alimentació exterior de la bomba
L'alimentació exterior es farà habitualment en la part posterior del vehicle amb el muntatge dels
manegots que constituiran la instal·lació d'aspiració.
La disposició de les boques es farà d'acord amb l'apartat 4.3.5.2.
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⇢ 4.3.4.2.1. Boca principal
El col·lector d'aspiració adossat a la part posterior del cos de baixa pressió de la bomba
tindrà una boca principal per a la connexió directa dels manegots que tindrà els elements
següents:
 Una vàlvula de passada total accionada amb 1/4 de tornada de tres passos per permetre
l'aspiració alternativa exterior o de la cisterna.
 Un acoblament de secció adequada (Ø min = 100 mm) normalitzat per a aspiració tipus DIN
i amb tap retingut per cadeneta.
 Una clau de purga, pel costat dels manegots, per airejar i permetre el seu buidat i
desmuntatge fins i tot amb la bomba en funcionament aspirant de cisterna.
 Un filtre fàcilment extraïble per retenir partícules de més de 10 mm de diàmetre.

⇢ 4.3.4.2.2. Boques complementàries
A la derivació lateral del col·lector d'aspiració es podrà connectar una segona boca
d'aspiració que podrà tenir alguna de les següents disposicions:

⇢ 4.3.4.2.2.1. Boca paral·lela
Serà per complementar l'alimentació de la bomba amb la instal·lació d'una línia d'aspiració
bessona.
Estarà equipada amb ràcord d'acoblament normalitzat i filtre.
Tindrà també un tap amb un acoblament normalitzat de 70 mm de diàmetre, a la vegada
proveït de tap, que pot permetre la connexió exterior per a aspiració en càrrega positiva.

⇢ 4.3.4.2.2.2. Boca alternativa
Per a aplicacions especials, algun vehicle pot exigir la instal·lació d'una boca d'aspiració en
un lloc diferent de l'adossat a la bomba, en un lateral o més correntment, en la part anterior del
vehicle.
Tindrà l'equipament d'una boca paral·lela i la seva instal·lació serà feta de manera que
mantindrà la secció homogènia i un traçat que eviti pèrdues de càrrega, i a més mantingui les
distàncies a terra i els angles de voladís exigibles al vehicle base.
Estarà retolada "Aspiració bomba".

⇢ 4.3.4.3. Alimentació de la bomba des de la cisterna
En la derivació lateral del col·lector d'aspiració es connectarà el conducte per a alimentació des de
la cisterna.
La secció i traçat d'aquest conducte, que tindrà una vàlvula de passada total accionada amb 1/4
de tornada, permetrà l'alimentació de la bomba amb els cabals nominals amb una altura geodèsica de
0,20 m sobre l'eix de la bomba.
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Existirà un filtre fàcilment accessible i desmuntable que impedirà l'arribada a l'aspiració de la
bomba de partícules de més de cinc mil·límetres. La seva secció neta serà com a mínim de tres
vegades la de la canonada d'aspiració.
La disposició d'aquest conducte i el seu traçat es combinarà amb el de la boca paral·lela (apartat
4.3.4.2.2.1) a fi de fer possible que la cisterna actuï com reguladora en cas d'aspiració en càrrega
positiva, omplint-se a contracorrent de manera automàtica quan el cabal d'alimentació sigui superior
al d'impulsió i complementant-lo en cas contrari.

⇢ 4.3.4.4. Seguretat de funcionament
Aquells elements que disposin alguns components per assegurar el correcte funcionament i evitar
danys en determinades situacions, es mantindran i es tindrà cura que quedin correctament instal·lats i
siguin perfectament accessibles. En general i si no es comenta res específicament als apèndixs
particulars de cada vehicle, s’ha de limitar la pressió en alta a 40 bar. Aquesta limitació s’ha de fer
directament sobre la pressió donada i no de forma indirecta, com les revolucions per minut.

⇢ 4.3.4.4.1. Descàrrega de la bomba d'alta pressió
En el col·lector d'impulsió de la bomba, a menys que disposi d'una sortida amb aquest fi, es
connectarà una vàlvula de descàrrega automàtica del tipus d'ajust variable de pressió, tarada a la
màxima admissible a circuit tancat, per evitar valors excessius de la pressió especialment per
reducció o anul·lació del cabal utilitzat. Amb un tub sense reduccions es connectarà la descàrrega
de la vàlvula a l'aspiració de la baixa pressió.
La descàrrega es podrà connectar també a la cisterna però en aquest cas caldrà preveure
també una connexió a l'aspiració, que se segellarà amb un tap cec, per utilitzar alternativament en
cas d'inutilització de la cisterna.

⇢ 4.3.4.4.2. Filtres
A part dels que s'indiquin específicament en el present document, es muntaran en número i
situació adequats perquè la instal·lació compleixi adequadament les seves funcions.
Es cuidarà molt especialment el filtre entre la baixa i l'alta pressió que haurà de ser accessible i
de fàcil manipulació i neteja.

⇢ 4.3.4.5. Impulsió
A part de les sortides per alimentar circuits o sistemes d'extinció muntats en el propi vehicle (rodet
de primer auxili, monitor, etc.) els col·lectors d'impulsió tindran el nombre de boques de sortida
previstes als apèndixs particulars de cada vehicle.
La disposició i separació de les boques (apartat 4.3.5. 2) serà tal que permetrà la connexió
simultània i alternativa de mànegues i bifurcacions, segons totes les combinacions possibles.
Les vàlvules d'impulsió de les boques de baixa pressió seran de rosca amb volant, antiretorn, amb
obertura manual progressiva al final del recorregut per permetre el buidat de les instal·lacions de
mànegues amb càrrega hidrostàtica i fer possible la seva desconnexió i recollida.
Les vàlvules d'impulsió de les boques d'alta pressió de 25 mm de diàmetre podran ser d'obertura
ràpida a 1/4 de tornada.
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⇢ 4.3.4.6. Instal·lació de primer auxili
Constituirà una sortida de 25 mm per a una intervenció ràpida. La mànega assignada, de
característiques iguals a la resta de la dotació de mànegues de 25 mm, estarà situada de forma que
pugui ser desplegada ràpidament. Hi haurà un rètol indicant “primer auxili”. La llança corresponent
estarà preparada per a un ús ràpid. Ha de tenir tancament independent i addicional al fet de portar la
llança connectada.
Es situarà en la part posterior del vehicle, en una debanadora per a mànega plana.

⇢ 4.3.4.7. Sistema per a extinció amb espuma o altres additius
Aquells vehicles per als que les especificacions exigeixin un sistema fix d'extinció amb escumes o
altres additius incorporat a la bomba, tindran una instal·lació adequada que permeti el subministrament
de barreja, fins als cabals previstos.
Tindran les següents característiques, recordant sempre que els requeriments particulars exposats a
cada apèndix tenen prioritat sobre aquest annex:
a) El funcionament del sistema no originarà pèrdues de càrrega apreciables respecte de l'ús normal
per a extinció amb aigua sola.
b) La instal·lació estarà dissenyada de tal forma que sigui molt difícil el pas de barreja d’escumogen a
la cisterna d'aigua.
c) En el cas que l’instal·lació estigui prevista per fer l'aspiració del producte contingut en dipòsits o
recipients ficats a terra i en cas que el vehicle disposi del propi dipòsit, existirà un dispositiu que
permeti el pas instantani d'un subministrament a l'altre.
d) Tots els elements i components del circuit d'additiu o barreja estaran fabricats amb materials
resistents per si mateixos a la corrosió pels agents extintors, inclosos els fabricats a base de
fosfats.
e) Tots els dispositius i elements d'operació i control del sistema estaran situats a l'abast de l'operador
en el lloc de maniobra de la bomba.
f)

Existirà un sistema de rentat del conjunt de l'equip després de la utilització, que estarà situat en un
nivell inferior al del dipòsit d'additiu, posat cas que existeixi.

g) L’aspiració d’aigua de la cisterna fins al sistema de dosificació, ja sigui en baixa o alta pressió, ha
de portar sempre un filtre per protegir el mencionat sistema.
h) En un lloc visible des de la posició normal de l'operador hi haurà un esquema d'operació i rentat.
Totes les vàlvules i acoblaments estaran degudament indicats.
i)

S’aplicarà el mateix sistema de colors, per a cada tipus d’espumògen, que l’utilitzat a les boques
d’ompliment:
a. Les sortides d’escuma en alta o baixa pressió han d’anar marcades (amb pintura, etiqueta
adhesiva, etc) amb els colors marcats a l’apartat 4.3.2.5.1.2.
b. A les sortides d’aigua en alta o baixa pressió no s’ha de posar cap color, encara que el
transformador del vehicle ho tingui estandaritzat a nivell intern.

⇢ 4.3.4.8. Refrigeració complementària
El sistema de refrigeració del vehicle serà prou eficaç per no requerir un altre mitjà de refredament
complementari funcionant en règim nominal en posició estacionària fins a temperatura ambient de
40C. Per a condicions de treball extremes, per a temperatures superiors o si cal que sigui refredat
algun altre element o sistema, s'admetrà qualsevol dispositiu automàtic que aprofiti l'aigua a pressió
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procedent de la bomba, amb retorn a l'aspiració d'aquesta o qualsevol sistema i fluid refrigerant,
sempre que no es barregi amb el del motor.

⇢ 4.3.5. Dispositius complementaris
⇢ 4.3.5.1. Connexions elàstiques
Les unions de canonades amb o entre elements sotmesos a vibracions o moviments deguts a
deformacions elàstiques pròpies o del seu suport, es faran amb connexions elàstiques o tubs flexibles
semirígids amb la flexibilitat suficient.
El sistema d'acoblament i fixació serà el més adequat als nivells de pressió del circuit. Les
connexions en els circuits d'impulsió d'alta pressió seran sempre amb casquet de pressió premsat. No
s’admet en cap cas abraçadores.
En el cas d'unió entre dos elements, que per la seva disposició no permeti el desplaçament axial
per a ajust, s'utilitzaran juntes amb platines.
Sigui quin sigui l'element utilitzat en cada cas, haurà d’acomplir com a mínim el següent:
 Les seccions pròpies o dels acoblaments no presentaran canvis de direcció o de la pròpia
secció que puguin originar pèrdues de càrrega innecessàries.
 Les pressions nominals de treball seran, com a mínim, les màximes previstes per al circuit en
el punt considerat.
 Els màxims desplaçaments angulars, axials, etc, relatius dels elements a unir estaran dins del
camp d'aplicació previst per a cada peça de connexió.

⇢ 4.3.5.2. Boques
Totes les boques, tant d'aspiració, com d'alimentació d'aigua o additius i d'impulsió, les seves claus o
vàlvules de passada, obertura i tancament i els acoblaments estaran situats de manera que tinguin
suficient espai per a manipulació i connexió de mànegues del tipus adequat, en número i disposició
previstos en cada cas sense que s'obstaculitzin entre elles.
La situació de les boques serà l'adequada per mantenir les distàncies a terra i els angles voladissos
del vehicle.

A fi que les mànegues no pateixin esforços, especialment de flexió, localitzats prop dels
acoblaments, o no es deformin col·lapsant el fluix del cabal, totes les boques d'alimentació estaran
inclinades cap a baix segons el punt 8.4 de la UNE 23900.
Totes les boques de funcionament a pressió positiva, no d'aspiració, tindran acoblament normalitzat
UNE 23400, amb tap retingut per cadeneta i vàlvula de descompressió.

⇢ 4.3.5.3. Òrgans de manteniment
A part dels que cada component o grup parcial pugui necessitar en funció del seu model o tipus,
amb caràcter general, es podran considerar com a mínim els següents:
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⇢ 4.3.5.3.1. Lubrificació i estanquitat
Cap element de la instal·lació impedirà l'accés i la fàcil manipulació dels engreixadors de
l’autobastidor o elements del vehicle base i la carrosseria sense que calguin operacions complexes
ni utillatges especials.
Igualment, s'aplicarà per a aquells components que tinguin dipòsit de lubrificant i que precisin
una verificació periòdica del seu nivell, tant si són de components de la pròpia instal·lació com
perifèrics.
Si fora precís un desplaçament del punt de greixatge, prolongació de conducció d'aportació o
canvi de situació o de sistema, tindrà la consideració de modificació i es plantejarà procurant que
s'ajusti al màxim possible als criteris de senzillesa i centralització. En tot cas el sistema es
dimensionarà i disposarà de manera que es mantingui la fiabilitat d'origen, com a mínim.
El mateix criteri s'aplicarà per als sistemes de greixatge i estanquitat d’ estopades i caixes de
tancament de la bomba i altres elements que les tinguin.

⇢ 4.3.5.3.2. Purgues
Es mantindran tots els sistemes de purga i ventilació originals dels components bàsics.

Compliran les següents característiques:
a) Arribat al cas que l'adaptació a la nova instal·lació faci suposar una variació de les condicions
de treball, es farà un estudi a fi d'assegurar que es manté la mateixa efectivitat.
b) Es comprovarà que en el nou muntatge no puguin presentar-se obstruccions i inutilitzacions
per l'acumulació de substàncies estranyes o brutícia i si cal, per assegurar-lo, es muntaran
protectors adequats.
c) En el cas de purgues de desaiguat de la bomba o canonades, s'assegurarà l'accessibilitat i
facultat de maniobra i una disposició lliure de les sortides dels abocaments de manera que no
incideixin sobre cap òrgan que pugui perjudicar, fer pensar que té fugues o avaries o
senzillament produir retencions de líquid en algun lloc que pugui produir ulteriors corrosions.

⇢ 4.3.5.4. Proteccions instal·lació hidràulica
A més d'adoptar una disposició, traçat o situació adequada, si es necessari pel correcte funcionament
del vehicle i de l’instal·lació, es muntaran elements protectors adequats.
Es tindran en compte especialment les consideracions següents :

⇢ 4.3.5.4.1. Als cops
Són les següents:
a) No hi haurà cap punt de la instal·lació que estigui a menys de 100 mm, cap a l'interior del
vehicle, de la vertical de qualsevol punt del para-xocs que a la vegada protegirà tots els
elements a la seva altura mantenint una distància lliure de contacte de 50 mm com a mínim.
Per defecte, tots els vehicles han de portar para-xocs o barra antiempotrament, estant inclòs
aquest element al càlcul de l’angle de sortida d’acord amb la EN 1846.
b) No hi haurà cap element amb sortints o elements prominents capaços d'originar retencions amb
elements que eventualment puguin excedir els límits d'espais lliures com poden ser branques
o mates en el cas de vehicles forestals i rurals.
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c) Tampoc cap comandament o empunyadura de clau de pas, purga o altres elements estarà
situada de manera que aquells obstacles modifiquin la seva posició d'accionament.

⇢ 4.3.5.5.2. Pas de canonades
Els passos de canonades i conductes seran amplis, mantindran les distàncies mínimes i
estaran protegits adequadament de fregaments, escalfaments, degotejos d'oli i projeccions o
dipòsits de materials estranys i brutícia originats per l'ús normal i la circulació.
També permetran la normal deformació elàstica dels elements d'unió i l'actuació dels excessos
de longitud per compensar moviments relatius entre parts del vehicle.

⇢ 4.3.5.5.3. Fixacions
No existiran elements solts ni conductes fixats únicament pels acoblaments extrems.
Es disposaran de brides i suports adequats per mantenir tots els elements en el seu lloc previst
que es mantindrà i farà possible la continuïtat d'ús encara que es desmunti o inutilitzi algun
element d'acord amb el criteri de funcionalitat segons l'apartat 3.1.

⇢ 4.4. Instal·lació elèctrica
Les instal·lacions elèctriques comprendran tant les corresponents a elements i sistemes del vehicle base com
la substitució i reforç de les existents que siguin sotmeses a una modificació dels seus valors d’utilització.
La instal·lació elèctrica serà l'adequada per a les funcions que, amb caràcter general, són pròpies del vehicle i a
més, les que se sol·licitin específicament per a les missions operatives en cada cas particular.
De manera especial, es farà referència a aquells elements que formen part de les instal·lacions tècniques fixes
o fan funcions específiques, que no són possibles amb la instal·lació normal del vehicle base, de sèrie
homologada a la qual complementaran o bé, sent components de sèrie, cal que siguin modificats a fi de
suportar unes noves condicions de treball o una ampliació de les prestacions exigides d'origen.
Els requeriments generals són els següents:
a) La corrent elèctrica serà contínua amb una tensió nominal de 24 V per a tota classe de vehicles.
b) El pol negatiu de la instal·lació estarà eficaçment connectat a la massa del vehicle constituïda per totes
les parts metàl·liques unides per trenes metàl·liques.
c) El traçat de la instal·lació i la disposició de l’aparellatge serà fet de manera que, amb el mínim d'elements
i amb el seu màxim agrupament i centralització, sigui possible la inspecció, reparació o substitució de
qualsevol component sense impedir o limitar l'ús normal de la resta d'instal·lacions tècniques.
d) No es farà cap tipus de muntatge o treball sobre la instal·lació original del vehicle base ni modificació o
ampliació de la mateixa que representi cap increment de càrrega dels seus components; en tot cas se
substituiran per altres adequats de manera que els coeficients de seguretat i els nivells de protecció es
mantinguin o millorin.
e) Els elements per al comandament i control de dispositius i components de la instal·lació elèctrica es
disposaran en quadres o taulers.
f) Els propis del vehicle i aquells que siguin afins es disposaran en el tauler davant del conductor en la
cabina, convenientment indicats amb rètols o pictogrames
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⇢ 4.4.1. Generador de corrent
El motor del vehicle accionarà un generador de corrent, preferentment un alternador, que tindrà una
potència mínima del 70% de la potència elèctrica instal·lada en règim nominal de gir i que al ralentí generi
un 25% de la mateixa, com a mínim.
A efectes de dimensionar el generador de corrent, no es considerarà potència elèctrica instal·lada la del
motor d'engegada ni la que requereixin les instal·lacions tècniques especialitzades a menys que s'indiqui
expressament en les especificacions particulars.
Portarà incorporat un regulador electrònic.

⇢ 4.4.2. Bateries
Les bateries d'acumuladors estaran situades en un compartiment especial, fora de la cabina, ventilat i
accessible de manera que les operacions de verificació i manteniment puguin fer-se sense desmuntar o
desconnectar cap element. Tindran un espai propi i exclusiu, però en el cas que calgui muntar algun equip
elèctric a prop, estarà protegit de l'efecte corrosiu de vapors i gasos despresos per l'electròlit.

Als vehicles que no siguin autoescales, el desconnectador de bateria estarà ubicat a la part posterior del
vehicle i no als laterals. Serà de tipus palanca, per impedir una manipulació accidental.

Es podran acceptar:
a) altres configuracions que augmentin la seguretat, prèvia consulta amb la DGPEIS.
b) que disposin d’algun mecanisme que pugui fer la seva desconnexió des de cabina.
c) la presència de sistemes de desconnexió automàtics de bateria que permeten la recirculació d’additiu
durant una estona desprès de la desconnexió del motor, deixant una mínima tensió per mantenir
l’alimentació d’emissores, explosímetres, etc.
La capacitat de les bateries haurà de fer possible l'alimentació del 30% de la potència elèctrica instal·lada
(apartat 4.4.1) durant 10 hores, a una temperatura ambient de 25C.
Les bateries tindran un dispositiu de càrrega exterior de 20 ampers com a mínim, bipolar amb sistema
que impedeixi la seva inversió i protecció per estanquitat. Portarà una placa d'identificació amb la inscripció
"Càrrega de bateries" i la indicació de la tensió i intensitat màxima de la corrent de càrrega.

⇢ 4.4.3. Interruptor general
En la cabina del conductor i al seu abast, hi haurà un interruptor general que desconnectarà el circuit a
excepció de les llums de posició anteriors i posteriors, intermitents d'emergència, rellotge elèctric si és
procedent, i equip de radiofonia.
La posició de connexió s'indicarà en el tauler de la cabina amb un indicador lluminós verd.

⇢ 4.4.4. Fusibles
Tots els circuits estaran protegits per fusibles calibrats o altres dispositius independents de protecció
contra sobreintensitats.
Els fusibles corresponents a les instal·lacions especials del vehicle estaran agrupats en una sola caixa.
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⇢ 4.4.5. Cablejat
Tindrà les següents característiques:
a) Tot el cablejat se centralitzarà i protegirà dins de tubs metàl·lics flexibles proveïts d'anelles terminals.
b) Les seccions útils de cables conductors i les connexions estaran suficientment dimensionades i
disposades de manera que, les tensions d'alimentació de les llums o qualsevol receptor en
funcionament no afectin al correcte funcionament dels esmentats aparells.
c) El traçat de la instal·lació serà el més recte possible i els cables tensos i amb fixacions que no permetin
friccions amb cap altre element.
d) Haurà de disposar-se de manera que no es generin esforços perjudicials en els cables i les seves
proteccions deguts a dilatacions o deformacions elàstiques dels elements del vehicle, i amb aquest fi es
preveuran els increments de longituds i proteccions adequades.
e) Els passos de cables i conductors, es faran amb elements adequats per garantir la fixació durant el
període esperat de vida operativa del vehicle.
f) Es disposaran bases terminals per a connexions per racionalitzar els passos en cas de cabina abatible o
altres casos especials.

⇢ 4.4.6. Preses de corrent
Existirà una presa per a connexió entre el vehicle tractor i el remolc per als vehicles, en els quals estigui
previst.
Es disposarà com a mínim, una presa de corrent a la tensió nominal del vehicle, en el tauler
d'instruments, per a aparells de corrent continu prevista per a una potència contínua de 100 W.
Els connectors de les preses en el tauler de la cabina estaran degudament retolats amb les dades de la
tensió i intensitat màxima de treball.

⇢ 4.4.7. Instal·lació de corrent altern
Per a determinades funcions d'ajuda i servei durant el període d'immobilització del vehicle (manteniment
de càrrega de bateries, pressió d'aire de frenat, calefacció de motor o cisterna, etc) s’haurà de posar una
mòdul de càrrega de bateria a 220 V. S’ha d’instal·lar sempre, si no es diu lo contrari a l’apèndix particular, i
amb les següents condicions:
a) Estarà situada a l'esquerra del vehicle en un lloc accessible per al conductor i prop del seu lloc de
treball.
b) L’instal·lació d’alimentació des d’un font d’energia elèctrica externa (220 V) es farà mitjançant una
presa de corrent amb dispositiu de tall incorporat i un sistema d’ejecció automàtica en cas que
arrenqui el vehicle sense desconnexió prèvia. S’admet també sistemes que no deixin posar en
moviment el vehicle si està connectat a un cable exterior de corrent.
c) Estarà degudament retolada amb la indicació "Corrent altern", la tensió de servei i la necessitat de
disposar de presa de terra.
Per al conjunt d'aquesta instal·lació serà d'aplicació el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i
Instruccions Complementàries.
En el tauler de cabina, i convenientment retolat, existirà un quadre on es concentrarà un indicador
lluminós o acústic que assenyali la connexió de corrent altern i els interruptors amb indicador lluminós de
funcionament i fusible de seguretat per a cada una de les instal·lacions que es puguin muntar, amb una
previsió mínima de tres, suficientment dimensionats.
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⇢ 4.4.8. Il·luminació
El vehicle portarà totes les llums exigides pel codi de la circulació a la seva categoria. Totes les llums
hauran de ser amb LED excepte si no hi ha cap solució al mercat, situació que s’haurà de justificar a
l’oferta.

⇢ 4.4.8.1. Il·luminació específica
A l'exterior de la cabina, sobre un suport, preferentment en la part anterior dreta del vehicle es
muntarà un far orientable i mòbil de 200 mm de diàmetre com a mínim, desmuntable i connectable a un
endoll femella i estanc muntat a l'exterior. El seu circuit elèctric serà independent i la intensitat
d'il·luminació serà suficient per veure de nit amb claredat i a una distància de 70 m.
0
Per a la il·luminació del camp de treball de l'equip tècnic fix hi haurà un o més focus orientables, de
100 mm de diàmetre i 30 W, com a mínim.
El tauler o taula de control de verificació i maniobra dels equips tècnics fixos tindrà un sistema
d'il·luminació, connectable des del propi lloc de maniobra, que permetrà còmodament fer la lectura
d'instruments i aparells des d'un metro de distància.
Hi haurà una instal·lació d'il·luminació de la zona de càrrega de manera que sigui visible tot el
material de la dotació.
L'interruptor general pot ser el de les llums de posició, i l'encès en cada armari s'efectuarà per
interruptor a pressió en obrir cada porta.
En la cabina, a prop del tauler d'instruments, hi haurà una llum adequada per a la lectura de
plànols i documentació per a l’ús de l'acompanyant del conductor.

⇢ 4.4.9. Senyalització de prioritat
Les instal·lacions de senyalització de prioritat, òptica i acústica, inclouran el subministrament i muntatge
de tots els elements. De la mateixa manera es realitzaran tots els sistemes de comandament i control de
qualsevol element dels vehicles.
Compliran les següents característiques:
a) Les llums de prioritat, que hauran d’acomplir amb la normativa vigent, estaran compostes per dues llums
prioritàries omnidireccionals i amb LED. S'ubicaran en la part superior de la cabina i seran visibles en
360º. Una reixa de protecció per a cada llum completarà el conjunt. És acceptable també que estiguin
encastrades en la part superior de cabina, seguint el contorn de la mateixa. En tal cas, l’angle de visió
serà el màxim possible.
b) En la part davantera de la cabina, en posició baixa de manera que siguin vistos des d'un vehicle lleuger, i
en la part posterior de la carrosseria, en posició alta, s'instal·laran conjunts simètrics de dues llums de
tipus estroboscòpic. Funcionaran de manera simultània amb les llums de prioritat principals, però podran
desconnectar-se de manera voluntària.
c) En la part posterior del vehicle s'ubicarà, sempre que sigui possible a l'interior de l'armari de la bomba i a
la zona més alta possible, una barra integrada de senyalització de 8 mòduls de LEDs que s'accionarà
des del lloc de conducció.
d) El color de les llums serà el que indiqui la legislació vigent.
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e) Hi haurà una sirena capaç de donar uns nivells acústics marcats per la legislació. Qualsevol canvi sobre
aquests nivells haurà de ser autoritzat per la DGPEIS. Per defecte, a fi de disminuir el soroll sobre els
ocupants de cabina ,estarà situada a la part frontal del vehicle.
f) L’instal·lació de la sirena s'utilitzarà per a megafonia i estarà connectada al transceptor de ràdio mòbil del
vehicle.
g) El comandament de la senyalització de prioritat, tant òptica com acústica, es realitzarà a través d'un únic
dispositiu situat en la cabina i haurà de poder ser accionat pel conductor i per l'ocupant del seient de la
dreta del conductor, indistintament. La sirena funcionarà a demanda, de manera automàtica o mitjançant
polsador. Haurà de ser possible activa amb un únic botó tota la senyalització de prioritat.
h) La línia per a senyalització de prioritat serà independent però passarà per l'interruptor general.

⇢ 4.4.10. Proteccions
Les següents prescripcions completen a les particulars de cada vehicle.

⇢ 4.4.10.1. Grau de protecció
La instal·lació elèctrica ha de ser resistent a vapors, fums i esquitxades de productes agressius, a la
pols procedent de la circulació per qualsevol mena de terreny i guals de passos d’aigua.
Complirà lo següent:
a) El grau de protecció de la instal·lació en general serà IP 44, com a mínim.
b) Els elements a l'exterior tindran un grau de protecció de IP 55, com a mínim
c) A la zona de baixos o a l'exterior a una distància del terra inferior a 1,25 vegades l’alçada del gual
superable previst, no hi haurà cap caixa de connexions o aparellatge; únicament cablejat continu
protegit. Cas que no es pugui evitar, caldrà muntar amb un grau de protecció IP 67
d) En cas d'existir elements no especialment sensibles a la humitat es preveurà un sistema de drenatge
que permeti un desaigua efectiu per evitar retencions d'aigua.
e) Les caixes del sistema de radiofonia i intercomunicació tindran un grau de protecció mínim de IP 55.
Si aquest és el grau de protecció dels propis components, la caixa podrà tenir un grau IP 44.

⇢ 4.4.10.2. Cops i accions mecàniques
No hi haurà cap component amb sortints o parts prominents capaços d'originar retencions d'elements
que accidentalment puguin excedir els límits d'espais lliures, com poden ser branques en la circulació per
terrenys forestals.
Es disposaran proteccions a base de reixes metàl·liques adequades per a la protecció de les llums
exteriors i components de la instal·lació exterior especialment per a vehicles tipus tot terreny. Les llums
de prioritat tindran la protecció metàl·lica exterior en forma de reixeta oberta per la part superior, per
permetre la substitució del recobriment de la llum , sense desmuntar cap element.
Les fixacions de les caixes d'endolls i connexions seran molt fortes per resistir els esforços derivats de
la dificultat de connectar o d'una operació poc curosa.
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⇢ 4.4.10.3. Calor i altres accions
La instal·lació estarà protegida adequadament per a circulació o acció amb focs superficials del
terreny i pastures.
Els cables elèctrics estaran folrats segons Reglament 105 (CEPE/ONU) almenys, si el fabricant del
xassís no té versió específica per bombers.
S'evitarà que cap punt de la instal·lació sigui afectat per degotejos, dipòsits o esquitxades de
lubrificants, líquids hidràulics o combustible. En tot cas els aïllaments i proteccions seran resistents a
l'acció d'aquests productes.

⇢ 4.4.10.4. Pertorbacions en les comunicacions
A fi d’evitar pertorbacions paràsites en els sistemes de comunicacions, totes les parts metàl·liques de
la carrosseria i xassís, excepte les persianes metàl·liques, s'uniran amb trenes metàl·liques
convenientment fixades.
Igualment es connectaran a la massa metàl·lica del vehicle les carcasses metàl·liques dels elements
accionats per corrent altern i els conductors de terra dels receptors.
Tots els components de la instal·lació susceptibles de produir pertorbacions paràsites tindran el propi
sistema de protecció i la seva instal·lació també es preveurà amb aquest criteri.

⇢ 4.5. Instruments de maniobra i de control
Tots els elements per maniobra i control estaran a l'abast de l'operador en el seu lloc de treball al costat de la
bomba que tindrà un tauler centralitzat amb els seus instruments principals que es complementarà amb els
corresponents de la resta de la instal·lació. El sistema de control serà electrònic.
El quadre serà estanc a la pols i a les esquitxades amb totes les conduccions exteriors centralitzades i
protegides. La pantalla ha de mantenir-se encesa si el vehicle està circulant amb una velocitat igual o inferior a
4 quilòmetres per hora. El tauler de comandament estar situat a la dreta de la part posterior, a fi de protegir
millor al bomber que està davant del tauler quan el vehicle s’estacioni a una carretera o autopista.

Tots els aparells que precisin connexió elèctrica funcionaran amb la del vehicle a 24 V.
Existiran com a mínim els següents:

⇢ 4.5.1. Comandament de la bomba
Constarà de:
 Un botó de parada d'emergència, que actuarà directament sobre el motor del vehicle. El
rearmament serà manual.
 Un manòmetre de baixa pressió
o

Diàmetre de caixa 80 mm com a mínim.

o

Graduació 0-25 bar, grau de precisió classe 1 (1%). Realització estanca i muntatge
sobre plafó. Amb dispositiu amortidor de vibracions i variacions sobtades de pressió.

o

Retolat "Baixa pressió".

 Un manòmetre d'alta pressió
o
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o

Retolat "Alta pressió".

 Un mano vacuòmetre





o

Graduació -1 +25 bar, com l'anterior.

o

Retolat "Aspiració".

Un tacòmetre de motor o bomba
o

Diàmetre de caixa 60 mm com a mínim.

o

Amb indicació de règim nominal, màxim i mínim.

o

Retolat "R.P.M. motor" o "R.P.M. bomba".

o

Esfera il·luminada.

Un totalitzador d'hores de funcionament
o

Diàmetre de caixa 60 mm com a mínim.

o

Mecanisme comptador de cinc xifres com a mínim, amb indicador de dècimes d'hora.

o

Retorn automàtic a 0 quan arribi a un número amb totes les xifres iguals a 9.

o

Retolat "Hores funcionament".

o

Esfera il·luminada.

⇢ 4.5.2. Tauler complementari
 Un manòmetre per a la pressió d'oli del motor
· Diàmetre de caixa 52 mm com a mínim.
· Amb indicació de pressió normal i situació de perill.
· Retolat "Pressió d'oli".
· Esfera il·luminada.
 Un indicador de mesura per a temperatura de motor
· Amb indicació de temperatura normal i situació de perill.
· Retolat "Temperatura motor".
· Esfera il·luminada.
 Un indicador de mesura per a la temperatura de refrigeració d'elements complementaris, si cal

⇢ 4.5.3. Elements complementaris
En el propi tauler haurà:
 Dos interruptors per a la il·luminació perimetral
 Sistema d'il·luminació del tauler
Un interruptor retolat "llum plafó" connectarà la il·luminació d'esfera dels indicadors citats i
un altre sistema que garanteixi la perfecta lectura, des d'un metro de distància, dels retolats
citats i de les esferes dels manòmetres de mesures sense enlluernaments.
Aquest sistema serà estanc, de seguretat, perfectament refrigerat i per funcionar caldrà que
la clau de contacte estigui en la posició adequada.
 Dos endolls femella amb tapa, per clavilla central. La càrrega màxima serà de 8 A com a
mínim.
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Addicionalment,
a) En un punt accessible del lloc de comandament, hi haurà un suport fix sobre el qual es
muntarà un far orientable i fix en qualsevol posició per il·luminar la zona de treball de la bomba i
les instal·lacions de mànegues en els trams immediats a la seva connexió sense produir
enlluernaments a l'operador situat en el seu lloc a prop de la bomba.
b) La superfície il·luminada serà com a mínim de 5 m d'amplada per 10 m de longitud segons
l'eix del vehicle i a partir de la seva part posterior.
c) El diàmetre d'obertura útil del focus serà de 100 mm com a mínim i la vora evitarà dispersions
de llum que puguin produir enlluernaments.
d) Tindrà interruptor d'encès i apagat en la pròpia carcassa del far i el conjunt estarà protegit de
cops, intempèrie i esquitxades d'aigua.
e) L’instal·lació serà per a la intempèrie, vista, però encara permetent l’orientació del far no
destorbarà per al muntatge o la manipulació de cap element del vehic
le, fix o no.
f) Serà fàcilment extraïble i separable i encara que normalment estarà connectat de manera
permanent; podrà desconnectar-se amb endoll de clavilla central i muntatge estanc.

⇢ 4.5.4. Nivells
Per a la indicació correcta del nivell d'ompliment de les cisternes d'aigua i els dispositius de líquids
additius existiran dispositius adequats, la situació dels quals dependrà del tipus d'indicador.

Tindran les següents característiques:
a) Si el mètode disposa d'un element sensor que permet fer la lectura en un indicador situat a distància,
aquest es muntarà en el tauler d'instruments.
b) El sensor haurà de ser fabricat amb materials resistents i estarà situat de manera que la lectura de
l'indicador haurà de ser la del nivell real en terreny pla, qualsevol que sigui la posició de la cisterna.
c) Les indicacions podran ser per a 1/4 de cisterna "buit, 1/4, 1/2, 3/4, ple" però molt fiables.
d) Si el nivell és del tipus de vasos comunicants, el tub indicador serà visible en tot el seu possible camp
de nivells assolibles. Aquest serà de material irrompible, protegit en la seva posició i fixat en els seus
extrems per connexions desmuntables molt segures. Tindrà claus de passada i purga per aïllar-lo.
e) Sigui quin sigui el mètode adoptat, haurà de permetre el seu aïllament i fins i tot la seva retirada, per a
eventuals operacions de manteniment, sense que afecti al funcionament de la resta de sistemes.

⇢ 4.5.5. Instruments de maniobra

Seran, com a mínim, els següents:
 Un contacte per a encès:
Commutador, per contacte del motor i il·luminació del plafó d'instruments amb clau.
Amb dues posicions:
1 = Contacte per a encès, prement la clau
2 = Llum del plafó
Tindrà tapa protegida contra aigua i esquitxades.
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 La connexió del circuit de contacte i il·luminació, que únicament es farà si el vehicle està parat i
convenientment enclavat. De fet, la posada en marxa del motor per a la tracció del vehicle no podrà
ser possible més que des del lloc del conductor en la cabina. La connexió correcta s'indicarà amb
una llum indicadora o testimoni, vermell, situat sobre contacte, i retolat com a “contacte”.
 Un polsador d'arrencada del motor
· Retolat "Arrencada motor"
 Un polsador de parada del motor
· Retolat "Parada motor"
Cada polsador tindrà un indicador lluminós o testimoni del seu propi color situat immediatament a sobre
d'aquest en el tauler i les posicions hauran de ser les que segueixen:
·

Contacte apagat:
Els dos indicadors apagats.

·

Contacte encès motor parat
Indicador arrencada, vermell, apagat.
Indicador atur, verd, encès.

·

Contacte encès motor en marxa
Indicador arrencada, vermell, encès.
Indicador atur, verd, apagat.

El conjunt serà a prova d'aigua.
 Un accelerador de motor, accionat a mà
Per al comandament del motor, estarà situat en una altura i posició que es pugui accionar fàcilment
amb la mà dreta.
Serà de funcionament continu sense ressalts amb possibilitat de ser fixat en qualsevol posició. El
sistema serà molt fiable i insensible a la intempèrie.

⇢ 4.6. Sistema de telecomunicació
La forma de realitzar la seva instal·lació queda recollida en el Annex IV .

⇢ 4.7. Tractament de superfícies i acabats
Degut a les especials condicions d'utilització del conjunt de carrosseria i instal·lacions dels vehicles contra
incendis, des del punt de vista de la seva protecció, cal considerar:
a) serà una estructura a l’exterior en atmosfera d’agressió mitjana o alta
b) Ha de ser resistent a vapors, fums i esquitxades directes o resultants dels efectes de l’intervenció
c) Ha de tenir bona resistència mecànica a cops i a l’abrasió
d) Totes les superfícies que requereixin pintures seran prèviament tractades, aplicant desprès capes
d’imprimació sobre les quals s’aplicaran les capes d’acabat.
e) L'acabat serà sense grumolls, bosses d'aire, diferències de tonalitats o qualsevol desperfecte.
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En resum, la pintura ha de tenir un gran poder anticorrosiu i unes bones característiques estètiques, que
permetin de mantenir l’imatge externa dels vehicles durant la seva vida operativa.
Des d'aquest punt de vista, d'acord amb els criteris de durabilitat i funcionalitat, totes les línies de
soldadures de perfils en xapes que no estiguin realitzades amb cordó continu i també els finals, voltes i
lliuraments de xapes, seran acuradament segellades amb elements adequats abans de procedir a l'aplicació
de l'última capa d'acabat a fi d'evitar la penetració i posterior dipòsit d'humitats en aquelles zones que
estiguin especialment exposades.

⇢ 4.7.1. Pintura tipus
El producte utilitzat per a la pintura serà de qualitat i la seva aplicació molt curosa. En cas de necessitat
d’informació addicional, la DGPEIS podrà sol·licitar documentalment el tractament a aplicar amb indicació de
marca, tipus i forma d'aplicació. En aquest cas, el mencionat tractament haurà de ser aprovat per la
DGPEIS.
Pel que fa al tractament d’anticorrosió de les superfícies interiors de les parts buides realitzades amb
materials susceptibles a la corrosió, hauran de complir les especificacions segons norma UNE-EN 1846-2
(punt 5.2.5 Resistència a la corrosió).

⇢ 4.7.1.1. Colors
Vindran donats per l’annex 3.

⇢ 4.7.2. Carrosseria
Totes les xapes i perfils han de ser netejats i preparats abans de ser muntats o soldats de manera
que, en cap cas quedarà oculta una superfície no tractada a banda que s’acompleixi el que es diu a
l'apartat 6.4.
Els perfils laminats tancats i zones buides seran posteriorment tractades amb injecció de productes
antioxidants i els orificis d'aplicació, airejat i sobreeixidors seran adequadament tancats i segellats
posteriorment.

⇢ 4.7.3. Instal·lació hidràulica
La superfície exterior de la cisterna tindrà un tractament d'acord amb els paràgrafs anteriors.
L'interior de la cisterna tindrà un revestiment que satisfaci les condicions d'inalterabilitat ja
esmentades.
El seu acabat superficial serà totalment llis, sense porus, racons o rugositats que facilitin la formació i
adherència de substàncies orgàniques o altres.
La resta de superfícies vistes que no corresponguin a elements, claus de passada, vàlvules i òrgans
de comandament i maniobra, fabricats en material inoxidable o inalterable, estaran adequadament
preparades i tractades com a mínim de la forma següent:
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Aquest acabat serà sense grumolls ni defectes i el color serà gris blau o similar.
Els elements metàl·lics d'aliatges lleugers i inoxidables podran quedar amb el seu color natural.

⇢ 4.7.4. Revestiments
Les parts exposades a cops o fregaments podran ésser revestides amb xapes o materials antilliscants.
En el cas d’esglaons o superfícies a trepitjar, serà obligatori.
Si, per les seves qualitats de resistents a la corrosió, s'utilitzen xapes d'alumini o d'altres metalls que
descansin sobre superfícies d'acer, caldrà preveure un recobriment sintètic d'aquest i la interposició d'una
làmina entre els dos materials per evitar l'efecte dels parells galvànics generadors de corrosió.
Els sistemes de fixació d'aquest recobriment hauran de garantir la impossibilitat de penetració i retenció
de qualsevol classe d'humitat entre les dues superfícies i a més es disposarà un segellat perimetral i
continu.

⇢ 4.7.5. Marques i retolació
Aquest apartat fa referència a la retolació i indicacions gràfiques mínimes que es disposaran a la
carrosseria, a més de les reglamentàries d'identificació d’ autobastidor i altres elements.
Totes les indicacions estaran gravades en llengua oficial d'una manera indeleble sobre el propi element,
en un lloc perfectament visible per a l'usuari, o existirà una placa metàl·lica fixada permanentment en un
lloc adequat.

⇢ 4.7.5.1. Carrosseria
Tots els dispositius i indicadors de comandament del tauler d'instruments en la cabina que constitueixin
l'equipament normal del vehicle base, estaran identificats per rètols o pictogrames normalitzats
reglamentaris.
En un lloc visible per al conductor en la seva posició de marxa, hi haurà un esquema de posicions de
l’accionament de canvis de velocitat. Existirà una placa metàl·lica amb l'esquema de funcionament i situació
dels elements de comandament de connexió dels òrgans de transmissió del moviment del propi vehicle
(reductors, transfer, bloqueig de diferencials, etc.) i per als òrgans dels equips tècnics fixos que ho
requereixin.
Sobre una placa metàl·lica fixada a la part interior de la porta del conductor figurarà com a mínim
l'esquema de manteniment i greixatge, i la capacitat i tipus de fluid dels següents sistemes:
 Lubricació del motor
 Caixes de transmissions i diferencials
 Hidràulics de fre i embragatge
 Refrigeració
 Combustible

Addicionalment,
a) annexa a la boca de càrrega del dipòsit de combustible hi haurà una placa metàl·lica amb indicació
del tipus de combustible corresponent.
b) Sobre el parafang s'indicaran les pressions d'inflat de pneumàtics.
c) En cas que es porti acoblament a remolc, hi haurà una placa metàl·lica amb la inscripció "pes màxim
admissible per a remolc: ... kg"
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⇢ 4.7.5.2. Instal·lació hidràulica
La identificació d'aquells components que tinguin especificacions concretes s'ajustarà amb
aquestes. En cas contrari s’aplicarà lo següent:
a) Es mantindran les plaques, marques i altres indicacions que tinguin alguns elements d'origen i, en
la mesura del possible, es col·locaran de manera visible per a la identificació.
b) Tots els dispositius i indicadors del tauler de control i tots els elements de maniobra tindran la seva
identificació específica sobre superfície metàl·lica permanent amb rètols de caràcters indelebles
o pictogrames normalitzats.
c) La lectura dels rètols haurà de ser possible, per a una vista normal a un metro de distància com a
mínim.
d) Amb caràcter general, les vàlvules i claus de pas d'accionament amb 1/4 de tornada, es muntaran
de manera que estaran obertes amb el mànec en la direcció de l'eix longitudinal i tancades quan
estiguin en posició perpendicular a aquest.
e) Aquells elements en que la situació de treball o inactivitat no sigui deduïble de l'observació de la
seva posició, portaran la indicació "obert/a - tancat/a", "connectat - stop", o aquella que li sigui
més adequada.
f) En una placa metàl·lica en el propi tauler de control o prop d'aquest figuraran, amb caràcters
indelebles, les indicacions relatives a maniobres hidràuliques, bomba, cisterna, sistemes d'
encebament, impulsió i si és procedent, sistemes fixos d'extinció, barreja d'additius si en porta,
refrigeració complementària, etc.
g) També contindrà un gràfic de cabals / pressions real de la bomba, molt simple però prou clar com
per conèixer les possibilitats concretes de l’unitat.

⇢ 4.7.5.2.1. Cisterna
Sobre el propi material de la cisterna o integrat permanentment a aquest i en un lloc visible i que
no resultarà ocult amb la col·locació de la carrosseria, existirà una indicació del tipus i número de la
cisterna.

Vist i Plau
Cap de secció de parc mòbil

CPISR-1 C Julio
Vazquez Escribano

Signat digitalment per CPISR-1 C
Julio Vazquez Escribano
Data: 2019.03.19 13:03:11 +01'00'

Julio Vazquez Escribano
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El cap del Servei Tècnic

CPISR-1 C Màxim
del Valle Ferrer

Signat digitalment per CPISR-1 C
Màxim del Valle Ferrer
Data: 2019.03.21 07:57:40 +01'00'

Màxim del Valle
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