
 
Poliński AMT – Autoryzowany przedstawiciel AIRPOL 

Poliński AMT Sp. z o.o. – autoryzowany przedstawiciel marki AIRPOL w zakresie serwisu i sprzedaży 
Poliński AMT Sp. z o.o. ul. Czeremchowa 7D, 03-159 Warszawa, NIP: 5242214109 

ZLECENIE BEZPŁATNEGO PIERWSZEGO 
URUCHOMIENIA SPRĘŻARKI PROTOKÓŁ 
ZGŁOSZENIA GOTOWOŚCI DO 
URUCHOMIENIA URZĄDZEŃ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Czy sprężarkę należy podłączyć do sterownika nadrzędnego? 

 
 
 
 
 
 

Pierwsze uruchomienie sprężarki przez autoryzowany serwis producenta jest niezbędnym warunkiem 
zachowania gwarancji na sprężarkę i nastąpi wyłącznie po spełnieniu poniższych wymagań   i  podaniu wszystkich 
informacji w punktach 1-8: 

 

1. Ciśnienie robocze instalacji: ……………………bar 

2. Urządzenia rozpakowane i ustawione w miejscu docelowym w sprężarkowni. 

3. Urządzenia podłączone do sieci sprężonego powietrza, gotowe do uruchomienia: 

TYP URZĄDZENIA 1. 2. 3. 

NR FABRYCZNY    

DATA WYDANIA Z MAGAZYNU AIRPOL    
 
 

4. Wykonano podłączenie powyższych urządzeń do sieci elektrycznej przewodem: 
(proszę podać rodzaj oraz przekrój przewodu) 
 

 
 

5. Zastosowano zabezpieczenie: 
(proszę podać rodzaj bezpieczników oraz wartość maksymalną prądu [A] ) 
 

 
 

6. Czy zainstalowano odłącznik główny? 

 

 

 

FIRMA: ……………………………………………................………………....................................................…………………………………………   

NIP: .............................................................................   

ADRES: ……..…………………………………………....................................................……………………………………………………................. 

MIEJSCE USTAWIENIA URZĄDZEŃ- ADRES: ...…..………................................………………..…… …………....................…............. 

OSOBA ZGŁASZAJĄCA GOTOWOŚĆ DO URUCHOMIENIA:  ......................................................……..……….……..….……....... 

TEL. KONTAKTOWY: ..............................………………... 

 

8. Oświadczam, że wykonano powyższe podłączenia zgodnie z zaleceniami Airpol (Instrukcją obsługi /DTR urządzeń) 

URZĄDZENIE 
1. 2. 3. 

 

URZĄDZENIE 
1. 2. 3. 

 

URZĄDZENIE 
1. TAK* NIE* 2.TAK* NIE* 3. TAK* NIE* 

 

 

[  ]   TAK  [  ]   NIE 

     Powyższe dane potwierdzam 

 
……………………………………………………….                                         ……………………………………………………………….     
              imię i nazwisko                                                                                     data i podpis 
 

Koszty dodatkowych czynności leżących po stronie Kupującego, czasu oczekiwania na możliwość przystąpienia do 
uruchomienia, lub bezpodstawne wezwanie serwisu obciążają Zgłaszającego. 

 

[  ]    
[  ]    

[  ]    

Proszę potwierdzić 
zaznaczając            
w polach obok  ✓ 

 

 

WYPEŁNIONY FORMULARZ PROSIMY PRZESŁAĆ NA ADRES: amt@polinski.com.pl 
 

Uruchomienie urządzeń nastąpi w dniu roboczym w godz. 7.00-16.00, w czasie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia. 
 

mailto:amt@polinski.com.pl
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