Kunde: Kurland Fotball

Innhold
Tank
Reguleringsstasjon
Fordamper
Etter utført service på Deres LPG-anlegg oversendes protokoll over kontroller og tiltak.
Protokollen og brukstillatelse skal oppevares på arbeidsstedet.
Service utført av;
Kenneth Jeistad
Mobilnummer 91570296
Servicedatum: 23.01.13

Tank
Producent
Produksjonsnummer
Produsjonsår
Volum
Arbeidstrykk

Bagom X 2 stk
47060/47061
2006
9000 liter
15,6 bar

Kontroll
Servicedatum
Neste service
Siste 10-års revisjon
Neste 10-års revisjon

23.01.13
23.01.14
2006
2016

Sikkerhetsventiler
Sikkerhetsventil, type

SRG 485 sikkerhetsventil

Antall
Sist byttet

2
2006

Det er utført kontroll med hensyn til korrosjon, tetthet og funksjon på sisterne og armatur.
Drenering er utført. Nivå-, trykk- og temperaturmålerens funksjon og innstillingsverdier er
kontrollert. Bytte av sikkerhetsventiler er utført iht. ovenstående. Sisterneområdet, fundament
og merking/skilter er kontrollert. Utover eventuelle tillegg eller avvik, som det gjøres rede for
nedenfor, har sisterneanlegget ingen anmerkninger.

Andre opplysninger og anmerkninger:
 Merking av tankene mangler
 SP ikke målt PGA frost
 Avisoleringsflens sitter ved fordamper.
 Tankene går ugjevnt ned på nivå. Ved service var det 10% og 75%

Reguleringsstasjon
Kapasitet
Producent
Type
Antall
Innstilt trykk
Sist renovert
Neste renovering

100kg/h
Müller 160
817
1
1,1 bar
2006
2016

Høytrykksavstengning (SAV)
Producent
Muller
Type
865
Antall
1
Sist renovert
2006
Neste renovering
2016
Innstilt stengetrykk
1,7 bar
Avsikring (SBV)
Producent
Type
Antall
Sist renovert
Neste renovering
Innstilt åpningstrykk

Muller
Integrert
1
2006
2016
2,0 bar

Det er utført kontroll med hensyn til korrosjon, tetthet og funksjon på trykkregulato og
armatur. Trykkregulatorens og evt. Høytrykksavstegningen og lekkasjestrømningsventilens drift-, stegnings- respektive åpningstrykk er kontrollert. Gummidelenes tillstand er
vurdert. Drenering er utført. Trykkmålerens funksjon er kontrollert. Installasjonen, impuls-,
lufte, og utblåsningsledninger samt merking/skilt er kontrollert. Utover eventuelle tillegg eller
avvik, som det gjøres rede for nedenfor, har trykkreguleringsutstyret ingen anmerkninger.
Andre opplysninger og anmerkninger:
 Pa 1 bar
 Sav 1,9 bar OK Holder tett.


Fordamper
Produsent
Produksjonsnummer
Produksjonsår
Kapasitet
Arbeidstrykk

Kosan
Kt96/1970
14.10.2003
100 kg/h
16 bar

Kontroll
Siste periodisk kontroll (5-års kontroll)
Neste periodisk kontroll (5-års kontroll)
Sikkerhetsventiler
Sikkerhetsventil, type
Antall
Sist byttet

Rego 3129
2
2006

Det er utført kontroll med hensyn til korrosjon, tetthet og funksjon på propan fordamperen og
armatur. På propanfordampere med separat varmekilde og varmekrets er disse også
kontrollert.
Drenering er utført. Nivå-, trykk- og temperaturmålerens funksjon og
innstillingsverdier er kontrollert. Funksjoner for blokkering av propan ved lav temperatur
eller høyt væaskenivå er kontrollert. Fordamperstedet og merking/skilter er kontrollert.
Utover eventuelle tillegg eller avvik, som det gjøres rede for nedenfor, har fordamperanlegget
ingen anmerkninger.
Andre opplysninger og anmerkninger:
 Etterfylt Glykol 4 liter
 Glykol Ser ut til og være tilnærmet konsentrert. Da jeg ikke for utslag på måler.
 Termostat og magnetventil testet OK. 65C/40C grader på termostat.
 Tetting mellom kabel og hull i ved bør utbedres. Brann skum fungerer.
 Drennert oljeutskiller. Lite olje.

