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NASZA OFERTA OBEJMUJE:  

 przegląd i konserwacje 

 niezbędne wymiany i naprawy

 

W RAMACH PRZEGLĄDU WYKONYWANE SĄ 

 Sprawdzenie, czy nie nastąpiły wycieki oleju z korpusu samozamykacza,

 Sprawdzenie momentu dokręcania i 

 Sprawdzenie zużycia elementów ślizgowych ,

 Sprawdzenie stanu przegubu ramienia i blokady otwarcia,

 Wyregulowanie parametrów samozamykacza związanych z prędkością 

 Nasmarowanie przegubu ramienia (nie dotyczy samozamykaczy szynowych),

  Sprawdzenie i wyregulowanie mechanizmu kolejności ,

 Sprawdzenie połączeń elektrycznych, sprawdzenie stanu okablowania, przycisków 

zwalniających w blokadach elektromagnetycznych (

NORMY I CERTYFIKATY 

Wszystkie czynności związane z przeglądem 

dotyczącymi ich częstotliwości i konieczności wykonywania (

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 

1229, z późn. zm.)) oraz wytycznymi producentów. 

Posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywania przeglądów, konserwacji o

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

PRZEGLĄD I KONSERWACJA 

przegląd i konserwacje samozamykaczy; 
wymiany i naprawy. 

WYKONYWANE SĄ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI: 
Sprawdzenie, czy nie nastąpiły wycieki oleju z korpusu samozamykacza,

Sprawdzenie momentu dokręcania i dociągnięcia śrub mocujących korpus, szynę/ramię,

Sprawdzenie zużycia elementów ślizgowych , 

ie stanu przegubu ramienia i blokady otwarcia, 

Wyregulowanie parametrów samozamykacza związanych z prędkością 

Nasmarowanie przegubu ramienia (nie dotyczy samozamykaczy szynowych),

Sprawdzenie i wyregulowanie mechanizmu kolejności , 

prawdzenie połączeń elektrycznych, sprawdzenie stanu okablowania, przycisków 

zwalniających w blokadach elektromagnetycznych (w wersji z elektromechanicznych)

Wszystkie czynności związane z przeglądem samozamykaczy wykonujemy przepisami 

dotyczącymi ich częstotliwości i konieczności wykonywania (Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010r. nr109, poz.719 z późn. zm.) oraz 

z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 

oraz wytycznymi producentów.  

Posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywania przeglądów, konserwacji o

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

 

Sprawdzenie, czy nie nastąpiły wycieki oleju z korpusu samozamykacza, 

dociągnięcia śrub mocujących korpus, szynę/ramię, 

Wyregulowanie parametrów samozamykacza związanych z prędkością i siłą zamykania , 

Nasmarowanie przegubu ramienia (nie dotyczy samozamykaczy szynowych), 

prawdzenie połączeń elektrycznych, sprawdzenie stanu okablowania, przycisków 

wersji z elektromechanicznych). 

wykonujemy przepisami 

Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej 

2010r. nr109, poz.719 z późn. zm.) oraz 

z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 

Posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywania przeglądów, konserwacji oraz napraw. 


