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Skład fabryczny
producenta gaśnic
KZWM Ogniochron,
GZWM















Sprzedaż gaśnic i
sprzętu
przeciwpożarowego
Autoryzowany serwis
gaśnic i sprzedaż części
zamiennych
Tablice i znaki
ewakuacyjne oraz
ochrony ppoż.
Próby ciśnieniowe
zbiorników gaśnic
i agregatów gaśniczych
Badania parametrów
hydraulicznych
przeciwpożarowych
sieci hydrantowych
oraz węży
hydrantowych
Hydranty wewnętrzne,
szafki ochronne na
gaśnice oraz stojaki
hydrantów
zewnętrznych
Armatura hydrantowa
Pożarnicze węże
tłoczne i ssawne
Instrukcje ppoż i BHP
Inne usługi w
zakresie ochrony
przeciwpożarowej

Zapewniamy Państwu możliwość wykonania prób ciśnieniowych butli
wszystkich rodzajów (w tym również kompozytowych) oraz zbiorników
gaśniczych i CNG do samochodów. Wszystkie próby wykonywane są
pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego i w obecności inspektora,
na odpowiednio przystosowanych stanowiskach.
Po każdej próbie sporządzany jest protokół na okoliczność badania.
Wymóg prowadzenia okresowych badań regulowany jest przez Akty
Prawne: Ustawę z dnia 21 sierpnia 2000 roku o Dozorze Technicznym.
W przypadku posiadania przez Państwa zbiorników lub butli bez ważnej
legalizacji nie może być on dopuszczony do dalszej eksploatacji. Należy
bezwzględnie poddać go badaniom w celu jego aktualizacji i
dopuszczenia.

Gazy spożywcze
i techniczne

– dwutlenek węgla
- mieszanka spawalnicza
(Ar+CO2)
- mieszanka piwna (Azot +
CO2)
- argon

Czyszczenie butli
powietrznych
wewnątrz

Nasze ceny
gaszą
wszystkich !!!
Stacja prób ciśnieniowych zbiorników HTG 500
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HTG 500
Urządzeniem HTG 500 można przeprowadzać próby w zakresie
0-500 bar. Regulację ciśnienia wykonuje się bezstopniowo za
pomocą pokrętła.
Urządzenie umożliwia przeprowadzenie prób 5 zbiorników
jednocześnie.
Zastosowanie uchwytów mechanicznych powoduje pewne
trzymanie zbiorników podczas próby oraz ich łatwy montaż i
demontaż na stanowisku.
Osłona ochronna zabezpiecza osoby obsługujące
urządzenie.
Wysokie ciśnienie w urządzeniu wytwarzane jest przez pompę
powietrzną. Gdy cały układ wypełniony jest wodą uruchamia się
pompa powietrzna, która podnosi ciśnienie w układzie.
Do przeprowadzania prób wysokociśnieniowych wymagany jest
dodatkowo kompresor o wydajności 300 l/min.
Próby wykonywane są do ciśnienia 450 bar.Po próbie ciśnieniowaj
na zlecenie butle są suszone, czyszczone oraz napełniane do
wymaganego ciśnienia.

Gazy spożywcze
i techniczne

– dwutlenek węgla
- mieszanka spawalnicza
(Ar+CO2)
- mieszanka piwna (Azot +
CO2)
- argon

Czyszczenie butli
powietrznych
wewnątrz

Nasze ceny
gaszą
wszystkich !!!

Czyszczarki butli
powietrznych wewnątrz

ZAKŁAD KONSERWACJI I REMONTU GAŚNIC – RYSZARD DZIERZĘCKI
54-230 Wrocław ul. Starograniczna 32
tel/fax 071, 350-09-42, tel. kom. 502-34-39-49
www: sprzet-gasniczy.com.pl e-mail: info@sprzet-gasniczy.com.pl

Zakład posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
PN-EN ISO 9001:2009
Zakład istnieje od 1989 roku
Skład fabryczny
producenta gaśnic
KZWM Ogniochron,
GZWM















Sprzedaż gaśnic i
sprzętu
przeciwpożarowego
Autoryzowany serwis
gaśnic i sprzedaż części
zamiennych
Tablice i znaki
ewakuacyjne oraz
ochrony ppoż.
Próby ciśnieniowe
zbiorników gaśnic
i agregatów gaśniczych
Badania parametrów
hydraulicznych
przeciwpożarowych
sieci hydrantowych
oraz węży
hydrantowych
Hydranty wewnętrzne,
szafki ochronne na
gaśnice oraz stojaki
hydrantów
zewnętrznych
Armatura hydrantowa
Pożarnicze węże
tłoczne
i ssawne
Instrukcje ppoż i BHP
Inne usługi w
zakresie ochrony
przeciwpożarowej
Gazy spożywcze
i techniczne

– dwutlenek węgla
- mieszanka spawalnicza
(Ar+CO2)
- mieszanka piwna (Azot +
CO2)
- argon

Czyszczenie butli
powietrznych
wewnątrz

Nasze ceny
gaszą
wszystkich !!!

ZAKŁAD KONSERWACJI I REMONTU GAŚNIC – RYSZARD DZIERZĘCKI
54-230 Wrocław ul. Starograniczna 32
tel/fax 071, 350-09-42, tel. kom. 502-34-39-49
www: sprzet-gasniczy.com.pl e-mail: info@sprzet-gasniczy.com.pl

Zakład posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
PN-EN ISO 9001:2009
Zakład istnieje od 1989 roku

Skład fabryczny
producenta gaśnic
KZWM Ogniochron,
GZWM















Sprzedaż gaśnic i
sprzętu
przeciwpożarowego
Autoryzowany
serwis gaśnic i sprzedaż
części zamiennych
Tablice i znaki
ewakuacyjne oraz
ochrony ppoż.
Próby ciśnieniowe
zbiorników gaśnic
i agregatów gaśniczych
Badania
parametrów
hydraulicznych
przeciwpożarowych
sieci hydrantowych
oraz węży
hydrantowych
Hydranty
wewnętrzne, szafki
ochronne na gaśnice
oraz stojaki hydrantów
zewnętrznych
Armatura
hydrantowa
Pożarnicze węże
tłoczne
i ssawne
Instrukcje ppoż i
BHP
Inne usługi w
zakresie ochrony
przeciwpożarowej

Przed czyszczeniem

Gazy spożywcze
i techniczne

– dwutlenek węgla
- mieszanka spawalnicza
(Ar+CO2)
- mieszanka piwna (Azot +
CO2)
- argon
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powietrznych
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Nasze ceny
gaszą !!!

Suszarka zbiorników po
próbie ciśnieniowej
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informujemy, że:


zgodnie z normami PN-EN 1968:2002(U); PN-EN 1968:2002/A1:2006
(U); PN-EN 1802:2002(U) PN-EN 1803:2002 (U); PN-EN ISO
11623:2002(U)
oraz
procedurą
PS-01/35
Urzędu
Dozoru
Technicznego butle nurkowe należy poddawać badaniu co:
a. 2 lata (butle stalowe, aluminiowe i kompozytowe z wkładka
stalową),
b. 5 lat (butle kompozytowe z wkładką aluminiową, niemetaliczną
lub bez wkładki).



nowe butle zakupione zarówno za granicą jak i w kraju (nie
posiadające wybitej daty następnego badania) mogą być używane bez
badania UDT przez okres:
a. 2 lat od daty produkcji (butle
kompozytowe z wkładka stalową),

stalowe,

aluminiowe

i

b. 5 lat od daty produkcji (butle kompozytowe z wkładką
aluminiową, niemetaliczną lub bez wkładki),
pod warunkiem, że na butli wybity jest znak CE (jest on traktowany
na równi z ważnym badaniem). Po tym czasie butle należy poddać
badaniu,
Przypominamy, aby płetwonurkowie dla swojego bezpieczeństwa zwracali
baczniejszą uwagę na datę ważności badania UDT na swoich butlach i w
stosownym czasie oddawali swoje butle do badania.
Nie wolno używać i napełniać butli nurkowych po terminie wybitym
przez UDT na butli.

