G.EN.

Formularz doboru parametrów i wyceny
zespoųu gazowego na przyųČczu
15 /

Numer wniosku P
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2020

1. Lokalizacja miejscowoƑđ Tarnowo Podgórne

ades Sowia

Nr

Dz

1235/1,
1236/1

2. Charakterystyka ukųadów redukcyjno - pomiarowych
iloƑđ ukųadów pomiaru gazu

Qmax Nm3/h

2

zakres ciƑnienia wlotowego MPa:

Pmin

0,15

Pmax

0,5

2

Pmax

3

zakres ciƑnieŷ wyjƑciowych kPa: Pmin
Typ ukųadu pomiaru

Pmin1

przed redukcjČ U1

Typ nadajnika impulsów

rotor

1:200

Typ rej 1

zasilanie telemetrii pomieszczenie odbiorcy

lokalizacja telemetrii

Typ ukųadu red 1-ciČgowy

2

Mac Rej

3m do 5m od stacji

Typ ukųadu red 1 1-ciČgowy

Manom_roznic

Manometry
na wlocie przed filtrami

TAK

Dodatkowe przetworniki NADciƑnienia
na wlocie przed filtrami
TAK

TAK

na wlocie za filtrami

NIE

na wlocie za filtrami

NIE

na wyjƑciu ze stacji

TAK

na wyjƑciu ze stacji

TAK

na ciČgach red po redukcji

NIE

pomiħdzy ukl pom a redukcjČ NIE

pomiħdzy ukl pom a redukcjČ

NIE

DN kurek Wlot

80

DN Kurek WyjƑcie

100

DN Kurek WyjƑcie1

ukl zap upust WYJ_CIE

uk zap upust WLOT
DN

DN WyjƑcie

DN Wyj 1

PE de

PE de WyjƑcie

PE de Wyj 1 125

3. Obudowa
Typ_obudowy metalowa
Typ posadzki

1:200

Typ przel 1 Mac Bat V

Typ rejestratora stanów szczyt Mac Rej

Filtry_iloƑđ

80

zakresowosc1
Mac Bat V

LF

G100

DN_gazom1

iloƑđ ukųadów redukcji gazu 2

przed redukcjČ U1

rotor

Wielk_gazom1

Typ przelicznika

3

Typ_gazomierza1

50

zakresowosc

Pmax1

2

Typ nadajnika impulsów 1

G65

DN_gazom

300

Typ ukųadu pomiaru 1

LF

Typ_gazomierza
Wielk_gazom

Qmax1 Nm3/h

214

kolor_obodowy

standard - RAL6029 - zielony

bez posadzki - fundament wypeųniony piaskiem

Granica_wlasnosci na wyjƑciu z zespoųu gazowego
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Pozostaųe wymogi zwiČzane z zamówieniem, wchodzČce w skųad wyceny / ceny zamówienia:
- opracowanie dokumentacji projektowej wyrobu,
- zaprojektowanie fundamentu,
- uzgodnienie z GEN projektu i przekazanie w formie elektronicznej uzgodnionego projektu do jego
wykorzystania w dokumentacji projektowej przyųČcza,
- wytworzenia zgodnie z Wymaganiami Standardowymi G.EN.,
- odbiór przygotowanego fundamentu (poprawnoƑci, jakoƑci wykonania, jakoƑci wykonania izolacji poziomej i
pionowej, zgodnoƑci z projektem),
- dostawa na budowħ i posadowienie na istniejČcym fundamencie,
- montaǏ wydmuchów,
- uųŽǏenie przewodu/ów telemetrycznego od stacji do szafki telemetrii,
- dostawa szafki telemetrii wraz ze sųupem wsporczym i montaǏem,
- podųČczenie szafki telemetrii do ukųadu korekcji zespoųu red-pom,
- rozruch,
- obudowa musi byđ wyposaǏona w zamkniħcie na klucz patentowy - wkųadka systemowa LOB Master Key Sp. z
o.o., ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno - numer wkųadki N 352 000, lub ucho na kųódkħ
- obudowa musi byđ wyposaǏona niezaleǏnie od zamka patentowego w zamkniħcie na trójkČt (wysokoƑđ trójkČta
9mm),

Arkusz sporzČdzių: Silkiewicz
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