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Hydrant dostarczany jest w jednym opakowaniu w sk³ad którego wchodzi:

n   szafa hydrantowa wnêkowa (W) lub zawieszana (Z)
n   ³¹cznik (w¹¿ ³¹cz¹cy)
n   zwijad³o z nawiniêtym wê¿em pó³sztywnym ö33 (30 mb lub 20 mb) i pr¹downic¹ PWh 33 (po³¹czona z wê¿em)
n   zawór hydrantowy ZH 52 lub zawór kulowy 32 (opcja)
n   ko³nierz sk³adany dla szafy hydrantowej wnêkowej (W)

  

OPIS HYDRANTÓW 

WYKAZ CZÊŒCI ZAMIENNYCH 

INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA HYDRANTÓW WEWNÊTRZNYCH I WYROBÓW METALOWYCH 
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UWAGI

n  Hydrant nale¿y montowaæ na takiej wysokoœci aby zawór hydrantowy by³ umieszczony na wysokoœci 1350 mm od poziomu  pod³ogi. Dopuszcza siê 
    odchylenia wymiaru w zakresie +/- 100 mm.

n  Przy monta¿u hydrantu front szafy zabezpieczyæ przed dzia³aniem materia³ów budowlanych i przed uszkodzeniami mechanicznymi b¹dŸ montowaæ po 
    zakoñczeniu prac wykoñczeniowych.

n  W przypadku gdy nie mo¿na zainstalowaæ szafki na œcianie lub we wnêce (np. œciana gipsowa lub koniecznoœæ zainstalowania hydrantu po œrodku du¿ej 
     hali magazynowej) nale¿y zastosowaæ podpory lub podstawy, które zostan¹ dostarczone wraz z szafk¹ przez producenta na dodatkowe 
     zamówienie Klienta.

n  Przy monta¿u wszystkich elementów z³¹cznych posiadaj¹cych sp³aszczenia lub szeœciok¹ty monterskie u¿ywaæ p³askich kluczy. Na gwinty aluminiowych 
    czêœci z³¹cznych przed monta¿em  nanieœæ  œrodek smaruj¹cy. UWAGA: Aluminiowe czêœci z³¹czne nale¿y ³¹czyæ z elementami mosiê¿nymi.

n  Sprawdzenie szczelnoœci po³¹czeñ, wykonanie przegl¹dów (w tym tzw. przegl¹du zerowego) mo¿e odbyæ siê tylko i wy³¹cznie, kiedy instalacja 
    hydrantowa pozbawiona jest wszelkich zanieczyszczeñ!

1. Hydranty wewnêtrzne i wyroby metalowe nale¿y przechowywaæ w magazynach lub w pomieszczeniach zadaszonych i wentylowanych, zapewniaj¹cych 
     ochronê przed wp³ywem czynników atmosferycznychi œrodowiskowych.
2. Warunki przechowywania:
n  temperatura od +5°C do +25°C
n  wilgotnoœæ od 40% do 60%
n  nie d³u¿ej ni¿ 1 rok bez u¿ytkowania
3. Nie nale¿y dopuœciæ do zamoczenia lub zawilgocenia opakowania. W takim przypadku nale¿y niezw³ocznie wymieniæ opakowanie osuszaj¹c uprzednio wyrób.
4. Nie dopuszczaæ do kontaktu z substancjami agresywnymi w szczególnoœci rozpuszczalnikami, które w swoim sk³adzie zawieraj¹ estry, ketony, alkohole, 
    zwi¹zki aromatyczne, etery glikoli i chlorowcowe wêglowodory oraz o odczynie kwaœnym, zasadowym i maj¹cym w³asnoœci œcieraj¹ce.
UWAGA: w przypadku kontaktu z ww. substancjami mo¿na podj¹æ próbê naprawy zgodnie z instrukcj¹ konserwacji i czyszczenia szaf malowanych proszkowo 
oraz wykonanych ze stali nierdzewnych, która jest dostêpna na stronie www.supron.pl
5. Wyroby nale¿y sk³adowaæ na paletach b¹dŸ innej p³askiej powierzchni. Zaleca siê aby minimalna odleg³oœæ opakowania od pod³ogi wynosi³a 10 cm.
6. Sk³adowaæ, przenosiæ, przek³adaæ itp. nale¿y zgodnie z kierunkiem wskazanym na opakowaniu a w razie jego braku drzwiami do góry z zachowaniem 
    szczególnej starannoœci aby nie doprowadziæ do uszkodzeñ.
7. Piêtrowaæ wyroby tylko jednego wymiaru do max. wys. 2,2 m z zachowaniem szczególnej starannoœci aby nie doprowadziæ do uszkodzeñ.
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n  kompletna szafa  hydrantowa lub korpus i drzwi
n  zwijad³o (kompletne z wê¿em pó³sztywnym i pr¹downic¹ PWh-33)
n  ramiê wychylne
n  ³¹cznik (w¹¿ ³¹cz¹cy) do zaworu hydrantowego 52 lub ³¹cznik (w¹¿ ³¹cz¹cy) do zaworu kulowego 32
n  ko³nierz sk³adany dla szafy hydrantowej wnêkowej (W)
n  szybka szklana (zabezpieczenie kluczyka)
n  zamek Patent   n  kluczyk
n  zawór hydrantowy ZH 25 lub zawór kulowy 32
n  podpory, podstawy



MONTA¯ HYDRANTU

Podpory do hydrantów 33 i podstawy 

PN-EN 671-1(Z-33)

PN-EN 671-1(Z-33G)

PN-EN 671-1(Z-33G) wersja wertykalna

PN-EN 671-1(W-33)

PN-EN 671-1(W-33G)

PN-EN 671-1(W-33G) wersja wertykalna

700 mm

700 mm

550 mm

700 mm

700 mm

550 mm

2 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

ZASTOSOWANIE PODPÓR I PODSTAW

PN-EN 671-1(Z-33) wersja boczna
PN-EN 671-1(Z-33G) wersja boczna
PN-EN 671-1(W-33) wersja boczna
PN-EN 671-1(W-33G) wersja boczna

700 mm
450 mm
700 mm
450 mm

2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.

 Podpory i podstawy do hydrantów 33 wersja boczna

Typ hydrantu

Typ hydrantu

Wysokoœæ podpory 
lub podstawy

Wysokoœæ podpory 
lub podstawy

Iloœæ 
podpór lub podstaw

Iloœæ 
podpór lub podstaw
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?  zainstalowaæ szafê hydrantow¹ na œcianie (Sposób monta¿u - Rys.1) przy pomocy ko³ków rozporowych ø10, b¹dŸ we wnêce 
    (Sposób monta¿u - Rys.2) przy pomocy ko³ków rozporowych i pianki poliuretanowej
?  zainstalowaæ zawór hydrantowy ZH 52 lub zawór kulowy 32 do rury wodoci¹gowej, (UWAGA! odleg³oœæ zaworu    hydrantowego ZH 52 
    od œciany szafy hydrantowej powinna wynosiæ maksymalnie 70 mm oraz 20 mm dla zaworu kulowego 32)
?  po zainstalowaniu zaworu sprawdziæ szczelnoœæ po³¹czenia zaworu z instalacj¹ wodn¹ (UWAGA! Instalacja musi byæ czysta)
?  zainstalowaæ zwijad³o z wê¿em pó³sztywnym
?  ³¹cznikiem (wê¿em ³¹cz¹cym) po³¹czyæ zawór hydrantowy ze zwijad³em (osi¹ wodn¹) w kolejnoœci:
    dla zaworu 32 ³¹cznik gwintowany (sta³y) z osi¹ wodn¹, nastêpnie zespó³ z³¹czek z zaworem hydrantowym,
    dla zaworu ZH 52 ³¹cznik gwintowany (sta³y) z osi¹ wodn¹, nastêpnie ³¹cznik z nasad¹ obrotow¹ z zaworem hydrantowym
?  pr¹downicê ustawiæ w pozycji STOP (zamkniête) 

5 otworów fi 10 mm

3 otwory fi 10 mm



Rys. 1 Hydrant zawieszany Rys. 2 Hydrant wnêkowy

SPOSÓB MONTA¯U HYDRANTU

MONTA¯ HYDRANTU W WYKONANIU BOCZNYM
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n zainstalowaæ szafê hydrantow¹ na œcianie (Rys.1) przy pomocy ko³ków rozporowych ø10, b¹dŸ we wnêce (Rys.2) przy pomocy  
    ko³ków rozporowych i pianki poliuretanowej, zwróciæ uwagê na zachowanie pozycji pionowej szafy.
n zainstalowaæ zawór hydrantowy ZH 52 lub zawór kulowy 32 do rury wodoci¹gowej 
n po zainstalowaniu zaworu sprawdziæ szczelnoœæ po³¹czenia zaworu z instalacj¹ wodn¹ (UWAGA! Instalacja musi byæ czysta)

Uzbrojenie szafy w zwijad³o:
n wyjàã zwijadùo (w kartonie) z szafy
n odkrêciæ œrubê zabezpieczaj¹c¹ w suwaku ramienia (4)
n wysun¹æ suwak ramienia (4) i w tulejê na³o¿yæ zwijad³o (2)
n do tulei zwijad³a nakrêciæ w¹¿ ³¹cz¹cy (3), uszczelniaj¹c z³¹cze
n wsun¹æ suwak ramienia (uwa¿aæ, aby w¹¿ ³¹cz¹cy nie uleg³ za³amaniu) i zabezpieczyæ œrub¹
n pràdownicæ ustawiæ w pozycji STOP (zamkniête)
n wyci¹gniêty w¹¿ nawin¹æ na zwijad³o do momentu osadzenia pr¹downicy w prowadnicy (6)
n drugi koniec wê¿a ³¹cz¹cego pod³¹czyæ do zaworu (5)

INSTRUKCJA MONTA¯U HYDRANTU WEWNÊTRZNEGO 33

MONTA¯ HYDRANTU W WYKONANIU BOCZNYM

1 - Szafka hydrantowa zawieszana          
4 - Suwak ramienia           5 - Zawór hydrantowy       6 - Prowadnica wê¿a

2 - Zwijad³o wê¿owe       3 - W¹¿ ³¹cz¹cy       
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INSTRUKCJA POD£¥CZENIA I ZAMIANY POD£¥CZEÑ 

ZAMIANA POD£¥CZENIA HYDRANTU DN33 Z ZASILANIEM Z PRAWEJ STRONY NA ZASILANIE Z LEWEJ STRONY

12

3

2

4A

Podùàczenie z prawej strony Podùàczenie z prawej stronyPodùàczenie z lewej strony Podùàczenie z lewej strony

Prawidùowe oznaczenie hydrantu Oznaczenie na wewnætrznej stronie drzwi

ZAWÓR KULOWY 32ZAWÓR HYDRANTOWY 52

Podùàczenie z lewej strony Podùàczenie z lewej stronyPodùàczenie z prawej strony Podùàczenie z prawej strony

Prawidùowe oznaczenie hydrantu Oznaczenie na wewnætrznej stronie drzwi

ZAWÓR KULOWY 32ZAWÓR HYDRANTOWY 52

ZAMIANA POD£¥CZENIA HYDRANTU DN33 Z ZASILANIEM Z LEWEJ STRONY NA ZASILANIE Z PRAWEJ STRONY

1 2

3

2

4A

CZYNNOŒCI PRZY ZAMIANIE POD£¥CZENIA ZASILANIA HYDRANTU 

SUPRON 3 kompletuje hydrant zgodnie z zamówieniem uwzglêdniaj¹c stronê pod³¹czenia. 
W przypadku koniecznoœci zamiany strony pod³¹czenia, istnieje taka mo¿liwoœæ wynikaj¹ca z uniwersalnoœci szafy hydrantowej 
(posiada ona zaœlepione otwory zasilaj¹ce usytuowane w miejscach pozwalaj¹cych na pod³¹czenie zgodnie z wymaganiem Klienta). 
Zamiana odbywa siê przed instalacj¹ szafy na œcianie lub we wnêce.
Komplet naklejek (znak hydrantu, instrukcja obs³ugi, naklejka informacyjna) wraz z dokumentacj¹ (deklaracja w³aœciwoœci u¿ytkowych, 
instrukcja monta¿u i konserwacji, instrukcja pod³¹czenia) znajduj¹ siê w torebce strunowej umieszczonej  na wewnêtrznej stroni drzwi. 



SPOSOBY POD£¥CZENIA ZAWORU HYDRANTOWEGO 

Monta¿u zaworu kulowego 32 do rury zasilaj¹cej dokonaæ po rozkrêceniu œrubunku z zespo³em z³¹czek. Do tego 
zespo³u przykrêciæ w¹¿ ³¹cz¹cy zawór ze zwijad³em - osi¹ wodn¹. Po³o¿enie k¹towe króæca wylotowego zaworu ustaliæ tak 
aby po pod³¹czeniu wê¿a ³¹cz¹cego zachowaæ jego regularny kszta³t bez zagiêæ i skrêceñ. D³ugoœæ wê¿a ³¹cz¹cego wynosi ~1 m.

UWAGA: Odleg³oœæ .zaworu kulowego 32 od œciany szafy hydrantowej powinna wynosiæ maksymalnie 20 mm

PRAWE

z ty³u

LEWE

z bokuz góry

Po³o¿enie k¹towe króæca wylotowego zaworu hydrantowego 52 do osi zaworu ustaliæ tak aby 
po pod³¹czeniu wê¿a ³¹cz¹cego zachowaæ jego regularny kszta³t bez zagiêæ i skrêceñ. D³ugoœæ wê¿a ³¹cz¹cego wynosi ~1 m.

UWAGA: Odleg³oœæ zaworu hydrantowego 52 od œciany szafy hydrantowej powinna wynosiæ maksymalnie 70 mm.
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 SPOSOBY POD£¥CZENIA ZAWORU KULOWEGO 32 W HYDRANTACH DN33

  SPOSOBY POD£¥CZENIA ZAWORU HYDRANTOWEGO 52 W HYDRANTACH DN33
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CZYNNOŒCI PRZY ZAMIANIE STRONY POD£¥CZENIA 

SPOSÓB MONTA¯U KO£NIERZA HYDRANTÓW WNÊKOWYCH 
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1.  Wsun¹æ jeden profil pionowy ko³nierza (2) miedzy drzwi (4) a korpus (5) od strony zawiasu drzwi.
2. Otworzyæ drzwi (4) najszerzej jak to mo¿liwe (odchylaj¹c kostkê zawiasu (6) na zewn¹trz.
3. Przymocowaæ przy³o¿ony profil dwoma blachowkrêtami (3) do korpusu (5).
4. Przy³o¿yæ drugi profil pionowy ko³nierza (2) do korpusu (5).
5. Przymocowaæ drugi profil pionowy ko³nierza (2) dwoma blachowkrêtami (3) do korpusu (5).
6. Profile poziome ko³nierza (1) przymocowaæ analogicznie.

Klient moýe zamieniã stronæ podùàczenia (bez zmiany parametrów hydrantu), wykonujàc nastæpujàce czynnoúci:

n   
n  wyj¹æ ramiê wychylne 
n  obróciã szafæ o 180° (jest gotowa do odwrotnego podùàczenia)
n  zainstalowaã szafæ (na úcianie lub we wnæce)
n  po³o¿enie ramienia wychylnego na wspornikach ustaliæ w lustrzanym odbiciu do pierwotnego przek³adaj¹c podk³adki i zawleczki
n  zainstalowaã zawór hydrantowy do rury wodociàgowej zgodnie ze wskazówkami j.w.
n  zamontowaæ zwijad³o z wê¿em w ramieniu wychylnym
n  w przypadku szafy z zamkiem Patent, zmieniæ po³o¿enie kluczyka w okienku za szybk¹;  zgodnie z  „Instrukcja monta¿u szybki w okienku 
     z kluczykiem”
n  okleiã szafæ kompletem naklejek - dotyczy hydrantów nieoklejonych (w przypadku szaf oklejonych naklejki muszà byã nowe 
     - dostarczone na zamówienie)

naklejka nr 1 – „Znak hydrantu”     
naklejka nr 2 – „Znak gaúnica”
( dla hydrantu z gaúnicà w wersji kombi)
naklejka nr 3 – Instrukcja obsùugi   
naklejka nr 4A  – Naklejka informacyjna typu 
hydrantu (na wewnætrznej stronie drzwi) 

wyjàã zwijadùo (w kartonie) z szafy

 

UWAGA!  Przedstawione w instrukcji oznakowanie hydrantu jest zgodne z norm¹ EN 671-1:2012. 
Niestosowanie siê do instrukcji producenta mo¿e skutkowaæ utrat¹ gwarancji.

1 2

3

2

4A

W razie koniecznoœci wykonania dodatkowych prac budowlanych wokó³ wnêki zdemontowaæ ko³nierz, by nie uszkodziæ pow³oki lakierniczej.

Rys.2 Monta¿ profili poziomych ko³nierza

Profile poziome ko³nierza posiadaj¹ fazy w naro¿nikach
(1) Profil poziomy ko³nierza - 2 szt.

(3) Blachowkrêt 4,2x13 - 4 szt.

Rys.1 Monta¿ profili pionowych ko³nierza

(2) Profil pionowy ko³nierza - 2 szt.

(3) Blachowkrêt 4,2x13 - 4 szt.

(5) Korpus - 1 szt.

(6) Kostka zawiasu - 1 szt.

(4) Drzwi - 1 szt.
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PO£O¯ENIE RAMIENIA WYCHYLNEGO W HYDRANTACH 33
I HYDRANTACH 33 WERTYKALNYCH

Rys. 1. Po³o¿enie dla pod³¹czenia z lewej strony Rys. 3. Po³o¿enie dla pod³¹czenia z prawej stronyRys. 2. Po³o¿enie po obrocie o 180°

ZMIANA PO£O¯ENIA RAMIENIA Z POD£¥CZENIA Z LEWEJ NA PRAW¥ STRONÊ 

ZMIANA PO£O¯ENIA RAMIENIA Z POD£¥CZENIA Z PRAWEJ NA LEW¥ STRONÊ W HYDRANTACH 33 WERTYKALNYCH 

Rys. 1. Po³o¿enie dla pod³¹czenia z prawej strony Rys. 2. Po³o¿enie po obrocie o 180° Rys. 3. Po³o¿enie dla pod³¹czenia z lewej strony

ZMIANA PO£O¯ENIA RAMIENIA Z POD£¥CZENIA Z LEWEJ NA PRAW¥ STRONÊ  W HYDRANTACH 33 WERTYKALNYCH 

ZMIANA PO£O¯ENIA RAMIENIA Z POD£¥CZENIA Z PRAWEJ NA LEW¥ STRONÊ 

Rys. 1. Po³o¿enie dla pod³¹czenia z prawej strony Rys. 3. Po³o¿enie dla pod³¹czenia z lewej stronyRys. 2. Po³o¿enie po obrocie o 180°

Rys. 1. Po³o¿enie dla pod³¹czenia z lewej strony Rys. 2. Po³o¿enie po obrocie o 180° Rys. 3. Po³o¿enie dla pod³¹czenia z prawej strony



ZAMEK PATENT 

Szybka Blokada szybki

Szafki metalowe z zamkiem Patent (otwierane za pomoc¹ kluczyka) posiadaj¹ okienko, w którym znajduje siê kluczyk do awaryjnego 
otwierania. Kluczyk zawieszany jest tylko w jednym wariancie w sposób u³atwiaj¹cy jego wychylenie.

W przypadku koniecznoœci zamiany strony pod³¹czenia hydrantu, kierunku otwierania drzwi szafki lub wymiany st³uczonej szybki, po 
stwierdzeniu nieprawid³owego zawieszenia kluczyka (na dolnym zaczepie) nale¿y:
n  Otworzyæ drzwi
n  Wysun¹æ blokadê szybki (element z tworzywa sztucznego)
n  Wysun¹æ szybkê lub resztki szk³a po zbiciu 
n  Zdj¹æ kluczyk z dolnego zaczepu (dotyczy nieprawid³owego zawieszenia)
n  Zawiesiæ kluczyk na górnym zaczepie i dogi¹æ zaczep
n  Blaszkê sprê¿ynuj¹c¹, na której wisi kluczyk odgi¹æ w kierunku - na zewn¹trz szafy, nadaj¹c jej w³aœciwoœci sprê¿yste - rys.1
n  Powolnym ruchem odgi¹æ blaszkê w kierunku- do wewn¹trz szafy, przez okienko
n  Wsun¹æ szybkê w prowadnicê (zetkê) tak, aby kluczyk znajdowa³ siê za ni¹ - rys.2
n  W prowadnicê wsun¹æ blokadê (si³a wsuniêcia powinna byæ znaczna, aby uniemo¿liwiæ przesuw szybki) - rys.3

Górne podanie                                                                          Dolne podanie

Zaczep górny

Prowadnica szybki
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Rys. 1                                                                   Rys. 2                                                            Rys. 3
Blaszka sprê¿ynuj¹ca
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Producent zaleca wykonywanie przegl¹dów technicznych i czynnoœci konserwacyjnych przynajmniej raz w roku, 
a tak¿e po ka¿dym u¿yciu hydrantu do zwalczania po¿aru.

1. Regularn¹ kontrolê okresow¹ powinna przeprowadzaæ osoba odpowiedzialna, w odstêpach czasu zale¿nych od warunków otoczenia, 
w celu upewnienia siê, ¿e ka¿dy hydrant:
n  

n  nie jest zastawiony, jest widoczny i ma czytelne oznakowania i instrukcjê
n  nie ma widocznych uszkodzeñ

Osoba odpowiedzialna powinna podj¹æ niezw³ocznie dzia³ania w celu usuniêcia zauwa¿onych nieprawid³owoœci. 

2. Przegl¹dy i konserwacje wykonane raz w roku musz¹ byæ przeprowadzane przez osobê kompetentn¹ w nastêpuj¹cy sposób:
W¹¿ hydrantu ca³kowicie rozwin¹æ, hydrant poddaæ ciœnieniu i sprawdziæ czy:
n  urz¹dzenie nie jest zastawione, nieuszkodzone, a elementy nie s¹ skorodowane lub przeciekaj¹ce
n  instrukcje obs³ugi s¹ czyste i czytelne
n  miejsce umieszczenia jest wyraŸnie oznakowane
n  mocowania do œciany s¹ odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane
n  wyp³yw wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest u¿ycie miernika przyp³ywu oraz miernika ciœnienia)

Przegl¹dy i konserwacje winny byæ przeprowadzone zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ norm¹ PN-EN 671-3:

jest zlokalizowany w zaprojektowanym miejscu

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej. 
art. 4.1 pkt 3: W³aœciciel budynku [...], zapewniaj¹c ich ochronê przeciwpo¿arow¹, jest obowi¹zany zapewniæ konserwacjê oraz naprawy urz¹dzeñ 
przeciwpo¿arowych i gaœnic w sposób gwarantuj¹cy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. 

2. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów postanawia:
§ 3. 2. Urz¹dzenia przeciwpo¿arowe oraz gaœnice przenoœne i przewoŸne, zwane dalej „gaœnicami”, powinny byæ poddawane przegl¹dom technicznym i 
czynnoœciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób okreœlony w Polskich Normach dotycz¹cych urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych i gaœnic, 
w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obs³ugi, opracowanych przez ich producentów.
§ 3. 3. Przegl¹dy techniczne i czynnoœci konserwacyjne powinny byæ przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak ni¿ 
raz w roku.

3. Norma PN-EN 671-3. Sta³e urz¹dzenia gaœnicze - Hydranty wewnêtrzne. Czêœæ 3: Konserwacja hydrantów wewnêtrznych 
z wê¿em pó³sztywnym i hydrantów wewnêtrznych z wê¿em p³asko sk³adanym.
Norma okreœla wymagania wzglêdem inspekcji oraz prac konserwacyjnych hydrantów wewnêtrznych. Zgodnie z t¹ norm¹  przegl¹dy 
i  konser wacje musz¹ byæ przeprowadzone przez osobê kompetentn¹ t j.  osobê z  niezbêdnym przeszkoleniem 
i doœwiadczeniem, która ma dostêp do wymaganych narzêdzi, wyposa¿enia i informacji, instrukcji i wiedzy o specjalnych procedurach zalecanych 
przez producentów, zdolna do wykonania konserwacji i napraw zgodnie z norm¹ PN-EN 671-3.
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n  miernik ciœnienia (je¿eli jest zastosowany) pracuje prawid³owo i w swoim zakresie pomiarowym
n  w¹¿ na ca³ej d³ugoœci nie wykazuje oznak uszkodzeñ, zniekszta³ceñ, zu¿ycia ani pêkniêæ. Je¿eli w¹¿ wykazuje uszkodzenia, powinien byæ 
     wymieniony na nowy lub poddany próbie ciœnieniowej na maksymalne ciœnienie robocze
n  zaciski lub taœmowanie wê¿a s¹ prawid³owego typu i w³aœciwie zaciœniête
n  zwijad³o wê¿owe obraca siê lekko w obu kierunkach
n  w przypadku wychylnego zwijad³a wê¿owego, czy obraca siê ono ³atwo i wychyla o 180°
n  w przypadku rêcznych zwijade³ zawór odcinaj¹cy jest w³aœciwego typu i czy dzia³a ³atwo i prawid³owo
n  w przypadku zwijade³ automatycznych, czy praca zaworu automatycznego jest prawid³owa oraz praca dodatkowego serwisowego zaworu 
    odcinaj¹cego jest w³aœciwa
n  stan przewodów rurowych zasilaj¹cych w wodê jest w³aœciwy. Szczególn¹  uwagê nale¿y zwróciæ na to czy odcinki elastyczne nie wykazuj¹ 
     oznak zu¿ycia lub zniszczenia
n  je¿eli hydrant wyposa¿ony jest w szafê, czy nie nosi oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafy ³atwo siê otwieraj¹
n  pr¹downica jest w³aœciwego typu i czy ³atwo siê ni¹ pos³ugiwaæ
n  praca prowadnic wê¿a jest prawid³owa. Upewniæ siê, ¿e s¹ one w³aœciwie i pewnie zamocowane
n  pozostawiæ hydrant wewnêtrzny w stanie gotowym do natychmiastowego u¿ycia. Je¿eli konieczne s¹ powa¿niejsze naprawy, 
    hydrant powinien  byæ  oznakowany „USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna powiadomiæ o tym u¿ytkownika/w³aœciciela

Okresowe przegl¹dy i konserwacje wê¿y:
n  co 5 lat wê¿e powinny byæ poddane próbie ciœnieniowej na maksymalne ciœnienie robocze instalacji, zgodnie z normami 
   PN-EN 671-1, PN-EN 671-2.

Po przegl¹dzie i przeprowadzeniu niezbêdnych pomiarów hydranty wewnêtrzne powinny byæ oznakowane napisem „SPRAWDZONE” przez 
kompetentne osoby. Osoby odpowiedzialne powinny przechowywaæ trwa³e zapisy o wszystkich przegl¹dach, kontrolach i testach. Zapis taki 
powinien zawieraæ:
n  datê (miesi¹c i rok) przegl¹du i testu
n  wykaz i datê zainstalowanych czêœci zamiennych
n  dodatkowe testy do wykonania, jeœli s¹ wymagane
n  datê (miesi¹c i rok) nastêpnego przegl¹du i testów
n  wykaz wszystkich hydrantów wewnêtrznych

Dane dotycz¹ce konserwacji i przegl¹dów powinny byæ zapisane na etykiecie, która nie mo¿e zakrywaæ ¿adnych oznaczeñ producenta.
Na etykiecie powinny byæ umieszczone nastêpuj¹ce dane:
n  s³owo „SPRAWDZONE”
n  nazwa i adres dostawcy hydrantu
n  znak jednoznacznie identyfikuj¹cy osobê wykonuj¹c¹ przegl¹d lub nazwisko i imiê konserwatora
n  data (miesi¹c i rok) kiedy konserwacja by³a przeprowadzona

Dokumentowanie przegl¹dów i konserwacji

Etykiety konserwacji i przegl¹dów
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