
 

 

DEKLARACJA ZGODNO ŚCI WE   
ZGODNIE Z DYREKTYW Ą PED 97/23/WE 

Producent: M.B. S.R.L. 20025 Legnano, Via Don Milani 16-18  
Produkt: Samoczynne Urządzenie Gaśnicze SUG (SUG 2x, SUG 6x, SUG 10x, SUG 12x)   
Generalny dystrybutor : GAZ-TECH” sp. z o.o., 49-200 Grodków, ul. Otmuchowska 4, tel/fax 77 415 47 97,  
                                             e-mail: info@gaztech.pl 

Niniejszym poświadczamy, że Samoczynne Urządzenie Gaśnicze typ:  
SUG 2x, SUG 6x, SUG 10x, SUG 12x zostało zaprojektowane, wyprodukowane i przebadane zgodnie z wymogami Dyrektywy 
Ciśnieniowej 97/23/WE. Wdrożone do stosowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w 
sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200). 
Deklaracja traci ważność przy zastosowaniu SUG niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
Ocenę zgodności przeprowadzono zgodnie z wymogami modułu H 
Certyfikat badania typu Nr CE-1370-PED-H-MBE 001-11-ITA revA 

Nazwa i adres jednostki nadzorującej : 

BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A V.le Monza, 261 20126 Milano (CE 1370) 
Zastosowane normy: EN 3 Zastosowanie: dodatkowa ochrona przeciwpożarowa  

Parametry techniczne :  PT,  NUMERY SERYJNE – OZNAKOWANO NA ZBIORNIKU 
Rok produkcji zbiornika :  

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZ ĄDZENIA SUG 
1. Opis wyrobu 
Samoczynne Urządzenie Gaśnicze –SUG jest urządzeniem ciśnieniowym składającym się ze stalowego, spawanego zbiornika jako 
podstawowego elementu konstrukcyjnego i zaworu. Czynnikiem roboczym jest środek gaśniczy, a czynnikiem napędowym azot (N). 
2. Zastosowanie SUG 
SUG przeznaczony jest do gaszenia pożarów w zarodku. Może być stosowany do ochrony przeciwpożarowej budynków i innych 
nieruchomości, a w szczególności tych w których nie ma stałego nadzoru osób, ochrony lub obsługi. 
- do stosowania w zakresie temperatur – patrz etykieta 
3. Montaż SUG 
Urządzenie podwieszamy do sufitu (wieszak w zestawie), zaworem skierowanym w dół. 
Najskuteczniejszy rezultat zostanie osiągnięty kiedy Samoczynne Urządzenie Gaśnicze SUG umieszczone jest od 1,5 do 3 m nad 
źródłem ognia. 
4. Uruchamianie SUG 
Uruchomienie następuje automatycznie poprzez zawór ampułkowy, który w odpowiednio wysokiej temperaturze otoczenia, pękając 
uwalnia środek gaśniczy 
5. Bezpieczeństwo obsługującego SUG 
SUG jest urządzeniem ciśnieniowym i w przypadku niewłaściwego, niezgodnego z jego przeznaczeniem użycia może być 
niebezpieczna dla zdrowia i życia. CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI . 
- demontaż SUG, przeglądy okresowe, konserwacje, naprawy mogą być wykonane przez uprawnione zakłady serwisowe 
- chronić SUG przed niepożądanymi uszkodzeniami mechanicznymi, źródłami ciepła, szkodliwymi czynnikami chemicznymi. 
- zabrania się używania SUG bez lub z nieczytelną etykietą 
6. Eksploatacja 
Wszelkie czynności związane z eksploatacją urządzenia należy wykonywać w uprawnionych zakładach usługowych, serwisowych. 
Urządzenie SUG  zostało wdrożone do stosowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005  
(Dz. U. Nr 263, poz. 2200). Zbiornik urządzenia SUG podlega dozorowi technicznemu.  
SUG 2x forma dozoru technicznego - dozór uproszczony. 
W czasie eksploatacji należy wykonać: 
- przegląd SUG (rewizja zewnętrzna) – co 12 miesięcy (nie rzadziej niż raz w roku) 
- wymianę środka gaśniczego wraz z rewizją wewnętrzną – co 60 miesięcy (5 lat)  
Okres eksploatacji SUG ustala się na maksimum 20 lat.  
SUG 6x, SUG 10x, SUG 12x -forma dozoru technicznego - dozór pełny. 
W czasie eksploatacji należy wykonać: 
- przegląd SUG (rewizja zewnętrzna) – co 12 miesięcy (nie rzadziej niż raz w roku) 
- badania okresowe - wymianę środka gaśniczego wraz z rewizją wewnętrzną i próbą ciśnieniową (badania wytrzymałościowe) 
  co 60 miesięcy (5 lat)  
- dla zbiorników oznaczonych znakiem CE próbę ciśnieniową (badania wytrzymałościowe) można pominąć, gdy przy rewizji 
dokonanej w uprawnionym zakładzie usługowym, serwisowym, nie stwierdzono żadnych wad (wewnętrznej, zewnętrznej, połączeń 
gwintowych zaworu) zbiornika SUG (brak uszkodzeń mechanicznych, brak miejsc dotkniętych korozją). 
Okres eksploatacji SUG ustala się na maksimum 20 lat. 
7. Gwarancja 
„GAZ-TECH” Sp. z o.o. udziela gwarancji na sprawne działanie SUG, do pierwszego jej użycia, nie dłużej niż 2 lata (24 miesiące) od 
daty jej produkcji. Roszczenia z tytułu praw gwarancyjnych nie przysługują w wypadku: 
- niewłaściwej obsługi 
- uszkodzeń wynikłych z niewłaściwej eksploatacji 
- napraw i przeglądów okresowych SUG dokonanych w okresie gwarancyjnym przez osoby nieupoważnione 
- braku udokumentowanych przeglądów SUG co 12 miesięcy (nie rzadziej niż raz w roku) 
- braku oryginalnej plomby dla nieużywanego SUG  
- wszelkich uszkodzeń mechanicznych, w tym uszkodzeń powstałych w wyniku transportu lub niewłaściwego przechowywania  
- szczegółowe warunki gwarancji na stronie internetowej www.gaztech.pl   

  


