
  

   PODSTAWOWA   PROCEDURA KONSERWACJI GAŚNIC MOBIAK   
Gaśnice przenośne na dwutlenek węgla - CO2. 

Zgodnie z instrukcją producenta MOBIAK.
Ta procedura jest odpowiednia dla MOBIAK (gaśnice na dwutlenek węgla-CO2) 

Urządzenia ciśnieniowe na dwutlenek węgla - CO2 

1. Gaśnice 2 kg (nr ref. MBK12-020CA-P1A, MBK06-020PA-P1D)

2. Gaśnice 5 kg (nr ref. MBK02-050CA-P1A, MBK06-050PA-P1D, 
MBK13-050CA-P1A-TP315) 

 

INSTRUKCJA WERYFIKACJI GAŚNIC CO2 

1. Wyczyść gaśnicę czystą szmatką

2. Zdemontuj dyszę na CO2 2 kg lub wąż na CO2 5 kg za pomocą 
odpowiednich narzędzi.

3. Sprawdź, dmuchając, czy dysze lub otwory w wężach są czyste

4. Sprawdź, czy dysza lub wąż nie są uszkodzone i wymień je, jeśli są

5. Sprawdź masę całkowitą, ważąc gaśnicę za pomocą wagi elektronicznej bez 
dyszy i węża 

6. Sprawdź, czy uszczelka bezpieczeństwa działa prawidłowo, wyjmując i 
wymieniając uszczelkę na nową

7. Wymień oring elastycznego węża za pomocą odpowiednich narzędzi

8. Wypełnij naklejkę weryfikacyjną i przyklej ją do gaśnicy

9. Sprawdź, czy hak jest zabezpieczony, czy gaśnica jest dobrze widoczna i czy 
uchwyt nie przekracza 1,50 metra.

10. Wypełnij protokół przeglądu i zaktualizuj wpis w książce obiektu 
budowlanego
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OSTRZEŻENIE 

1. Pusta gaśnica mająca mniej niż 5 lat = napełnić w fabryce (przez 
kompetentną osobę / centrum serwisowe posiadające autoryzację MOBIAK)

2. Pusta gaśnica ponad 5 lat = wymiana czynnika CO2 lub wymiana na nową

3. Gaśnica powyżej 10 lat = próba hydrauliczna butli lub wymiana na nową

OKRES KONSERWACJI 

A) Comiesięczny przegląd przez użytkownika (wizualny) 

B) Roczna konserwacja przez profesjonalistę (przez kompetentną osobę / 
centrum serwisowe posiadające autoryzację MOBIAK)

 C) Całkowity przegląd (rekwalifikacja i powrót do serwisu) co 10 lat (przez 
kompetentną osobę / centrum serwisowe posiadające autoryzację MOBIAK)

Dokładny proces kontroli po 10 latach od wyprodukowania gaśnic 

1.  Próba hydrauliczna cylindra w odpowiednim centrum serwisowym lub 
wymiana gaśnicy na nową 

2. Wymień części gaśnicy całkowicie, wyrzuć uszkodzone części i wymień na 
nowe. 

3. Wymień lub sprawdź mechanizm zabezpieczający zgodnie z instrukcjami 
producenta 

4. Zmontuj i naładuj gaśnicę. Załóż nową plombę bezpieczeństwa i tabliczkę 
kontrolną. 
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