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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ∆ΙΑΣΚΕΥΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
Σήµερα την

ηµέρα Τρίτη στo Τµήµα Κ.Τ.Ε.Ο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών &Επικοινωνιών της

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που εδρεύει στην Λευκόβρυση Κοζάνης συγκροτήθηκε επιτροπή
αποτελούµενη από τους παρακάτω υπάλληλους
1.
2.
Η επιτροπή επιθεώρησε το όχηµα ως προς την εγκατάσταση του συστήµατος υγραεριοκίνησης µε
τα παρακάτω στοιχεία:

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΕΡΓ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Κατά τον έλεγχο προέκυψαν τα παρακάτω:
1) Το σύστηµα υγραεριοκίνησης περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) ∆εξαµενή καυσίµου.
β) Βαλβίδα διακοπής 80% του περιοριστή στάθµης πλήρωσης.
γ) Ενδείκτη στάθµης
δ) Ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης
ε) Χειροκίνητη βαλβίδα ή κρουνό
στ) Βαλβίδα υπερροής
ζ) Τηλεχειριζόµενη βαλβίδα διακοπής υγραερίου πλησίον ή επί του ρυθµιστή πίεσης
η) Μονάδα πλήρωσης µε βαλβίδα αντεπιστροφής
θ) Ρυθµιστής πίεσης και εξαεριωτής
ι) Άκαµπτους ή ελαστικούς σωλήνες
ια) Συνδέσεις µεταφοράς αερίου µεταξύ των στοιχείων του συστήµατος υγραερίου.
ιβ) ∆ιάταξη έγχυσης αερίου ή µονάδα ανάµειξης αεριού
ιγ) Ηλεκτρονικός ή ηλεκτρικός διακόπτης επιλογής καυσίµου µε µονάδα ασφαλείας
ιδ) Αεροστεγές περικάλυµµα που καλύπτει τα παρελκόµενα που προσαρµόζονται στην δεξαµενή
του καυσίµου.

2)Τα παρακάτω εξαρτήµατα είναι κοινοποιηµένα:

α)

∆εξαµενή καυσίµου

β)

Πολλαπλή βαλβίδα

γ)

Αεροστεγές περικάλυµµα

δ)

Εξαεριωτής (πνεύµονας)

ε)

Ηλεκτροβαλβίδα

στ)

Μονάδα πλήρωσης

1) Έγινε οπτικός έλεγχος στα σηµεία της εγκατάστασης που αναφέρονται στις παραγράφους 1-2-34-5-6-7-8-9-10-11-13-16-17-18-19-21-22-23-25 του άρθρου 5 και των παραγράφων 1-2-3-4-5-6-7
του άρθρού 6 της Υπουργικής Απόφασης 18586/698/21-03-2000.
2) ∆ιενεργήθηκε τεχνικός έλεγχος και έλεγχος των καυσαερίων.
3) Εκδόθηκε το δελτίο τεχνικού ελέγχου διασκευής µε αριθµό: 170006601
4) ∆ελτίο Καυσαερίων: Μηχανογραφικό σύστηµα
5) Μετά από τα παραπάνω διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της Υ.Α 18586/698/2103-2000 ως προς την εγκατάσταση συσκευής υγραεριοκίνησης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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