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U nás tiež dokážeme vyrobiť požiarne potrubie! V mesiaci október sme sa pustili do certifikácie
požiarneho potrubia pre odvod splodín horenia z jedného požiarneho úseku podľa normy EN121017:2011. Pre úspešné vykonanie skúšky, ktorá mala deklarovať najvyššiu klasifikáciu požiarnej odolnosti
E600120(ho)S1500 boli použité štandardné vstupné materiály pre výrobu požiarneho potrubia API ODT.
Potrubie, ktoré sa vyrobilo v našej spoločnosti bolo následne namontované montážnou partiou Michala
Garaja v certifikovanej skúšobni spoločnosti FIRES s.r.o. v Batizovciach. Časť potrubia bola inštalovaná
v peci a časť mimo nej. Celá namontovaná zostava bola pripravená na testovanie podľa predpisov, ktoré
udáva norma 1366-9. Z rozpálenej pece
pece kde bola priemerná teplota 630°C
bol odsávaný horúci vzduch celým
rozvodom vzduchotechnického potrubia. Pri samotnej skúške kde celá
konštrukcia mala vydržať 120 minút sa
okrem
času
merala
napríklad
aj deformácia
jednotlivých
častí
potrubia alebo tesnosť potrubných
rozvodov. Po spracovaní všetkých
výsledkov
z meraní,
vypracovaní
reportov a oznámení výsledkov skúšky
sme u nás privítali inšpekciu, ktorá
overila výrobné procesy v našej
spoločnosti pre splnenie všetkých
požiadaviek ako administratívnych tak
aj výrobných na dodržanie kvality
výsledného produktu. Po absolvovaní
všetkých potrebných krokov sme sa
19.11.2018 stali držiteľom certifikátu o
nemennosti parametrov 1396-CPR0143, ktorý zahrňuje „Štvorhranné
oceľové potrubie API ODT na odvod
splodín horenia z jedného požiarneho
úseku s kompenzátorom.“
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Vianočný čas
sú krásne chvíle,
čas znovu zažiť niečo milé,
rodinu objať, stretnúť priateľov,
kolegov, partnerov,
spojenie duší cítiť aj bez slov.
Je to chvíľa, keď si spolu
sadáme k štedrovečernému stolu.
Na oblátky rozdáme si med
a tichú hudbu necháme znieť.
Keď v tme len sviečka sa mihoce,
vtedy všetci prajme si
prekrásne Vianoce.
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NARODENINOVÍ OSLÁVENCI
Adamovič Peter a Rusnák Kevin
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Dávid a Štefan

OSLÁVENCOM
SRDEČNE
BLAHOŽELÁME
A PRAJEME
VŠETKO DOBRÉ!

