Vaše povinnosti, naše závazky

Výhody a naše povinnosti

Požáry průmyslových a jiných objektů odjakživa způsobují obrovské
škody – zraňují a zabíjejí lidi, škody na majetku dosahují milionů Kč.
Kromě toho mají často za následek:
• značné finanční ztráty a ztráty na lidských životech
• ztrátu pracovního místa pro zaměstnance podniku
• likvidaci podniku
• zničení pracovních nástrojů a uskladněného zboží
• přerušení provozu
Pečlivá údržba zařízení pro odvod tepla a kouře je pro vytvoření
bezpečných pracovních podmínek stěžejní.
VAŠE POVINNOSTI
Předpisy vztahující se k obecné problematice větrání a odvodu tepla
a kouře v objektech, ČSN 73 08 02, 73 08 04, 73 08 10 a vyhláška
č. 246/2001 Sb., § 7 odst. (4) definují, že:
„Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení
se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy,
normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce
nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřené projektová
dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení
požárního nebezpeční nestanoví lhůty kratší“
Dále zákon č. 309/2006 Sb., § 3, odst. 2, písmeno f, definuje, že:
„Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu
a realizaci stavby, jimiž jsou…f) provádění kontroly před prvním
použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění
kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během
používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě
ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví…“
• Zaměstnavatel je povinen kontrolovat a udržovat zařízení
pro přirozený odvod tepla a kouře, provádět zkoušky ventilů
a řídících zařízení. Kontrolu a údržbu je tedy nutné provádět
alespoň jedenkrát ročně.
NAŠE ZÁVAZKY
Pravidelná údržba zařízení pro odvod kouře je zárukou jeho
spolehlivého fungování v případě požáru. Zákon č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí
vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru, definují plánování kontrolních
činností a jasně stanovují, že tyto činnosti mohou být prováděny
výhradně výrobcem nebo výrobcem schválenými a proškolenými
pracovníky.

VÝHODY
• delší životnost vašich zařízení
• optimální fungování vašich
zařízení
• minimalizace rizika vzniku
nečekaných závad
• zdravé a bezpečné pracovní
prostředí
• ekonomický provoz

NAŠE POVINNOSTI
• technická analýza vašich
zařízení, kontrola jejich stavu
• kontrola a údržba zařízení
• kontrola provozuschopnosti
zařízení
• výměna vadných dílů
• vypracování revizní zprávy
dle příslušných předpisů

Společnost Colt ve zkratce
• 75 let zkušeností v oblasti
klimatizace, větrání a odvodu
tepla a kouře
• průkopník v oblasti systémů
pro odvod tepla a kouře
• výroba a montáž výrobků
certifikovaných podle norem
řady EN 12101

Pečlivá údržba...

• důvěřují nám prestižní
a úspěšné společnosti, staráme
se o zařízení pro odvod tepla
a kouře společností Barum,
Continental, Candy, Interspar,
Kaufland, Model Obaly, Tesco,
Tescoma, Tchibo, Toyota a
mnoha dalších.

• ročně zrealizuje společnost
Colt Group tisíce akcí
v průmyslových, komerčních
a veřejných budovách
po celém světě

Colt International, s.r.o.
www.colt.cz

• certifikovaní montéři a servisní
technici zajišťují servis na
vysoké úrovni po celé ČR

Tel.: + 420 251 556 665
Fax: + 420 251 556 583
e-mail: info@cz.coltgroup.com

Colt International, s.r.o.
Strakonická 1199/2d
150 00 Praha 5

...pro Váš pocit bezpečí.

