
profil grupy

Grupa AteConsorcium zosta³a stworzona w celu zapewnienia Klientom kompleksowej 

oferty w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej oraz bezpieczeñstwa:

?systemy przeciwpo¿arowe (sygnalizacja po¿aru, oddymianie, gaszenie),

?systemy bezpieczeñstwa (CCTV, kontrola dostêpu, systemy alarmowe, LAN),

?projektowanie i analizy techniczne,

?prewencja ppo¿. (Instrukcje Bezpieczeñstwa Po¿arowego, szkolenia i audyty),

?wyposa¿enia i serwis gaœnic,

?oznakowanie ewakuacyjne i przeciwpo¿arowe.

Dzia³amy na rynku ochrony przeciwpo¿arowej od 1989 roku konsekwentnie 

poszerzaj¹c nasz¹ ofertê.  

Doœwiadczona kadra  projektantów i specjalistów w zakresie ochrony ppo¿. 

gwarantuje naszym Klientom pe³n¹ obs³ugê na ka¿dym etapie inwestycji. 

Dorian ŒledŸ
PREZES ZARZ¥DU ATECO SP. Z O.O.

Janusz ŒledŸ
DYREKTOR ATESTPO¯.

KOMPLEKSOWA OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA

Advanced Partner

 siedziba firmy: 80-041 Gdañsk, ul. Czirenberga 19; tel.: 58 306 81 75, 502 699 897; fax: 58 320 57 54; biuro@ateco.pl; ateco.pl

 adres korespondencyjny: 83-000 Pruszcz Gdañski,  ul. Rogoziñskiego 5 lok. s 3; tel.: 58 306 81 75, 502 699 897; biuro@ateco.pl; ateco.pl



projektowanie i konsulting

- Systemy sygnalizacji po¿aru i dŸwiêkowe systemy ostrzegawcze - projektowanie wg polskich specyfikacji 

technicznych  PKN-CEN oraz polskich norm.

- Uprawnienia do projektowania CNBOP, SITP, SIEMENS, BOSCH, AMBIENT, HONEYWELL, POLON – ALFA, 

SAGITTA, UTC Fire&Security.

- Grawitacyjne systemy oddymiania a projektowanie wg. standardów NFPA ,VdS, BS oraz Polskich Norm. 

- Symulacje komputerowe CFD rozk³adu zadymienia i widocznoœci w obiekcie. 

- Nadciœnieniowe systemy zapobiegania zadymieniu projektowanie wg Polskich Norm. 

- Systemy gaœnicze na mg³ê wodn¹. Uprawnienia do projektowania TELESTO. 

- Systemy gaœnicze gazowe (NOVEC 1230,FM200) wg Polskich Norm. Uprawnienia do projektowania TYCO. 

- Systemy gaœnicze kuchenne. Uprawnienia do projektowania TELESTO, ANSUL. 

- Systemy automatyki po¿arowej DMS (Danger Managment System). Uprawnienia do projektowania SIEMENS, 

IFTER. 

- Bierne zabezpieczenia  przeciwpo¿arowe projektowanie wg Polskich Warunków Technicznych. 

- Uprawnienia do projektowania PROMAT.
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prowadzenie inwestycji w zakresie ochrony ppo¿.

- Weryfikacja projektów w zakresie ochrony ppo¿. - sprawdzenie zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi przepisami, 

sprawdzenie jakoœci dokumentacji projektowej. 

- Optymalizacja ekonomiczna i techniczna. 

- Weryfikacja rozwi¹zañ technicznych zastosowanych w dokumentacji projektowej.

- Minimalizacja kosztów przy zachowaniu pe³nej funkcjonalnoœci systemów.

- Nadzór nad  procesem zakupów. 

- Weryfikacja ofert  pod k¹tem technicznym i ekonomicznym. 

- Koordynacja miêdzybran¿owa w zakresie ochrony ppo¿. 

- Konsulting problemów technicznych na etapie wykonawczym.

 

- Nadzór nad obiorem systemów. 

- Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej. 

- Udzia³ w odbiorach z Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹. 

- Przygotowanie administratora obiektu do przejêcia odpowiedzialnoœci za eksploatacjê systemów.
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prewencja przeciwpo¿arowa

- Szkolenia podstawowe z zakresu ochrony ppo¿. na podstawie ustawy o ochronie ppo¿. 

  Uprawnienia  specjalisty  ds. ochrony ppo¿. SGSP. 

- Szkolenia praktyczne u¿ycia sprzêtu ppo¿. z czynnikiem ognia na podstawie ustawy o ochronie ppo¿. 

  Uprawnienia specjalisty ds. ochrony ppo¿. SGSP.

- Organizacja próbnego alarmu po¿arowego i realizacji scenariusza zdarzeñ.  

- Organizacja próbnych æwiczeñ ewakuacyjnych na podstawie rozporz¹dzenia MSWiA.

- Us³uga audytu inspektorskiego ppo¿. (sta³a lub jednorazowa).

- Opracowanie instrukcji bezpieczeñstwa po¿arowego na podstawie rozporz¹dzenia MSWiA. 

  Uprawnienia specjalisty ds. ochrony ppo¿. SGSP.

- Opracowanie oceny stanu zagro¿enia wybuchem na podstawie rozporz¹dzenia MSWiA i Polskich 

Norm. 

  Uprawnienia specjalisty ds. ochrony ppo¿. SGSP.

- Opracowanie analizy stanu zabezpieczenia po¿arowego. Uprawnienia specjalisty ds. ochrony ppo¿. 

SGSP.

- Ekspertyza rozwi¹zañ zamiennych  w zakresie zabezpieczeñ ppo¿. Uprawnienia  rzeczoznawcy ds. 

ochrony ppo¿. SGSP.
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modernizacja obiektów

- Opracowywanie koncepcji dostosowania istniej¹cego obiektu do wymogów ochrony 

przeciwpo¿arowej. 

- Projektowanie systemów przeciwpo¿arowych wynikaj¹cych z koncepcji. 

- Dostawa i monta¿ elementów systemów po¿arowych. 

- Uruchamianie systemów. 

- Wykonywanie dokumentacji powykonawczej. 

- Udzia³ w odbiorach z Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹. 

- Przygotowanie administratora obiektu do przejêcia odpowiedzialnoœci za eksploatacjê systemów.
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sygnalizacja po¿aru

Projektowanie:

- Opracowanie szczegó³owych projektów wykonawczych systemów sygnalizacji i automatyki po¿arowej.

- Opracowanie scenariusza zdarzeñ po¿arowych.

- Fachowe doradztwo w zakresie doboru optymalnych rozwi¹zañ sprzêtowych i koncepcji zabezpieczenia.

- Opracowania systemów sterowania i kontroli nad urz¹dzeniami przeciwpo¿arowymi.

Monta¿:

- Kompleksowe monta¿e systemów sygnalizacji i automatyki po¿arowej.

- Nadzory nad monta¿em okablowania.

- Koordynacja prac monta¿owych instalacji niskopr¹dowych.

Próby zdawczo-odbiorcze, odbiory:

- Uruchamianie systemów sygnalizacji i automatyki po¿arowej.

- Przeprowadzanie kompleksowych prób zdawczo-odbiorczych, zgodnie z przepisami.

- Odbiory wewnêtrzne.

- Przygotowanie i reprezentacja Klienta przy Odbiorze z Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹.

Konserwacja i serwis:

- Prowadzenie sta³ej i kompleksowej konserwacji systemu.

- Bie¿¹ce i generalne naprawy oraz modernizacje.

- Fachowa ocena kosztów modernizacji i napraw.
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zabezpieczenie przed zadymieniem

Grawitacyjne systemy usuwania zadymienia (oddymianie):

- Projektowanie i dobór urz¹dzeñ (na podstawie norm: Polskiej PN, Niemieckiej DIN, Brytyjskiej BS, 

Amerykañskiej NFPA    oraz na podstawie symulacji CFD).

- Kompleksowy monta¿ klap dymowych i okien oddymiaj¹cych.

- Kompleksowy monta¿ systemów sterowania oddymianiem.

- Integracja systemów oddymiania ze scenariuszem zdarzeñ systemów sygnalizacji po¿aru.

- Próby zdawczo-odbiorcze.

- Przygotowanie i udzia³ w odbiorze systemu z Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹.

Nadciœnieniowe systemy zapobiegania zadymieniu:

- Projektowanie i dobór urz¹dzeñ na podstawie PN-EN 12101-6.

- Koordynacja procesu projektowania budowlanego w tym zakresie.

- Kompleksowy monta¿ urz¹dzeñ i kana³ów wentylacyjnych.

- Kompleksowy monta¿ urz¹dzeñ zasilania awaryjnego i sterowania systemem.

- Integracja systemów oddymiania ze scenariuszem zdarzeñ systemów sygnalizacji po¿aru.

- Próby zdawczo-odbiorcze.

- Przygotowanie i udzia³ w odbiorze systemu z Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹.
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systemy gaœnicze

Gazowe systemy gaœnicze na FM-200 i NOVEC:

- Opracowanie dokumentacji projektowej.

- Dobór koncepcji zabezpieczenia i urz¹dzeñ.

- Dobór systemu sterowania (systemy konwencjonalne i wczesna detekcja po¿aru ASD).

- Monta¿ elementów mechanicznych i sterowania.

- Monta¿ systemu klap odci¹¿aj¹cych i sterowania.

- Próby zdawczo-odbiorcze.

- Przygotowanie i odbiór systemu.

Systemy gaœnicze na mg³ê wodn¹:

- Indywidualna analiza koncepcji zabezpieczenia.

- Szczegó³owy projekt wykonawczy.

- Dobór urz¹dzeñ i technologii ich zastosowania.

- Dobór systemu sterowania i kontroli dzia³ania.

- Systemy zasilania wod¹ z sieci lub ze zbiorników ciœnieniowych.

- Monta¿ elementów mechanicznych i sterowania.

- Próby zdawczo-odbiorcze.

- Przygotowanie i odbiór systemu.
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gaœnice i hydranty

Gaœnice i urz¹dzenia gaœnicze:

- Sprzeda¿ gaœnic i akcesoriów (proszkowych, pianowych, œniegowych, na mg³ê wodn¹).

- Sprzeda¿ gaœnic przewoŸnych (proszkowych, œniegowych, pianowych, na mg³ê wodn¹).

- Przegl¹dy i konserwacja gaœnic oraz urz¹dzeñ gaœniczych.

- Remonty gaœnic i urz¹dzeñ gaœniczych.

- Legalizacja zbiorników UDT.

- Monta¿e sprzêtu gaœniczego.
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