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PRZECIWPOŻAROW

OFERTA 

JEST TO WYŁĄCZNIK ODC

WSZYSTKICH OBWODÓW, Z WYJĄTKIEM OBWODÓW 

INSTALACJE I URZĄDZENIA

NIEZBĘDNE PODCZAS POŻARU

W RAMACH MONTAŻU WYKONYWANE SĄ

 montaż elementów wyłącznika ppoż.
 montaż oznakowania, 
 uruchomienie wyłącznika ppoż.,
 sprawdzenie zadziałania i skuteczności zadziałania,
 przeszkolenie z zakresu działania.

 

PO INSTALACJI 

PRZEGLĄDÓW

Przeglądy techniczne
przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, 
jednak niż raz w roku

NORMY I CERTYFIKATY 

Wszystkie czynności związane z 
prawnych – Rozporządzeniem Min

sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

oraz z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. 

producentów.  

Posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywania 
przeglądów, konserwacji oraz napraw.

Tel/Fax:  (068) 320 54 73 
Tel/Fax: (068) 329 93 19 

e-mail:
www.bukowski.net.pl

 
RZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK P

MONTAŻ 

EST TO WYŁĄCZNIK ODCINAJĄCY DOPŁYW PRĄDU DO 

Z WYJĄTKIEM OBWODÓW ZASILAJĄCYCH 

NIA, KTÓRYCH FUNKCJONOWANIE JEST 

ŻARU. 

WYKONYWANE SĄ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI: 

elementów wyłącznika ppoż., 
 

wyłącznika ppoż., 
ania i skuteczności zadziałania, 

z zakresu działania. 

PO INSTALACJI NALEŻY PAMIĘTAĆ O CZĘSTOTLIWOŚCI

PRZEGLĄDÓW 

rzeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, powinny być 
przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, 

niż raz w roku. 

Wszystkie czynności związane z montażem wykonujemy bazując na
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

oraz z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r.  O ochronie przeciwpożarowej 

Posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywania montażu jak również 
przeglądów, konserwacji oraz napraw. 

mail: biuro@bukowski.net.pl    
www.bukowski.net.pl 

PRĄDU 

ZĘSTOTLIWOŚCI WYKONYWANIA 

i czynności konserwacyjne, powinny być 
przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej 

wykonujemy bazując na przepisach 
istra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
tracji z dnia 7 czerwca 2010 roku 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

O ochronie przeciwpożarowej oraz wytycznymi 

montażu jak również 


