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HYDRANT

PRZEGLĄD I 

OFERTA 

NASZA OFERTA OBEJMUJE

 przegląd stanu technicznego hydrant
 pomiary ciśnienia i wydajności hydrantów

 

ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚ

 Sprawdzenie stanu technicznego hydrantu 
zewnętrznego, 

 Sprawdzenie otwarcia/zamknięcia 
 Dokonanie pomiaru ciśnienia 

i hydrantu zewnętrznego.
 Dokumentowanie badania.

Każde badanie hydrantu zewnętrznego dokumentowan

datami bieżącego i następnego przeglądu, zaleceniami oraz podpisem konserwatora.

 

Częstotliwość wykonywania p

Według obowiązujących przepisów, pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantów 

wewnętrznych należy wykonywać przynajmniej 

NORMY I CERTYFIKATY 

Wszystkie czynności związane z 

dotyczącymi ich częstotliwości 

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 

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 uprawnienia do wykonywania 

 

 

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

e-mail:
www.bukowski.net.pl

YDRANTY ZEWNĘTRZNE  
PRZEGLĄD I POMIAR 

ASZA OFERTA OBEJMUJE:  
stanu technicznego hydrantu; 

i wydajności hydrantów; 

WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI: 
Sprawdzenie stanu technicznego hydrantu 

/zamknięcia zasuwy, 
ciśnienia i wydajności  

ydrantu zewnętrznego. 
Dokumentowanie badania. 

Każde badanie hydrantu zewnętrznego dokumentowane jest protokołem z wynikami testów, 

datami bieżącego i następnego przeglądu, zaleceniami oraz podpisem konserwatora.

Częstotliwość wykonywania pomiarów: 

Według obowiązujących przepisów, pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantów 

wewnętrznych należy wykonywać przynajmniej raz w roku. 

Wszystkie czynności związane z pomiarami, wykonujemy zgodnie 

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 

24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, 

oraz wytycznymi producentów. 

Posiadamy uprawnienia do wykonywania pomiarów ciśnienia sieci.

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

 

e jest protokołem z wynikami testów, 

datami bieżącego i następnego przeglądu, zaleceniami oraz podpisem konserwatora. 

Według obowiązujących przepisów, pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantów 

wykonujemy zgodnie z przepisami 

(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 

24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, 

pomiarów ciśnienia sieci. 


