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Instatacja pomiarowa {o yrydawania paliw ciekĘch do 6000 omłmin
Znakpiolucenta: GMVT 703
Numet fabryczny: 10501
proa.'ceot "LKI{ Nowakowscy Sp. l. Żynrdćm
Numer czujnika objętości: 1050! Rodzaicipzy: oleje.
śffi*i.n "E:it'"iil1itil*"rłv." 

?00* d-?.i"- 
-!'i!ima'ry: 

70 dmłmin
Oa-ta minimalna: 200 dm3- Rok produkcji: 1995

PHU "TRANS.QLL* Jarosław Kwiatkowski ,FelicjanÓw 11 A ,62ą1a WładysławÓw
Urytkownik przyrz4dupomiarowego

PHU "TRAI{S-QLL', Jarosław Kwiatkowski ,FelicjanÓw l1 A , 62!7!0 WładysławÓw
sam_. Mercdes , nr rej. PTU LH55 , nr MN - \ł1DB950031IK1157L7
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Data wvstawienia:

frrr.4.4.43.6031L4

201445-15

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 gnrdrria f007r., rr sprarvie.rr1.rrragari
i"eiiotogiczrrr.clr" k1Ón.nr porrinrrl.odporriadac iirstalac.ie porniaro\Te- do ciqglego
i dr.nam]czrre.go ponrióru ilości ci-ec4.irrn1.ch rriz rroda oraz szczegolgsego zalirestl bac|an
i sń.ai,dżert rirtorrrrr.arrvc|r podczas prarirrei kontroli rrretrologicznej t1.ch prą.rządorv
poiniarorr].clr (Dz. U. Nf ł wz23 z 2008r. )

Zgodrue Z s 8 tlst.l.3.-l,rozporządzenia\4irristra 'Gp'P*ulki 2 drlia 27 gł'q!a2007 r. rr
spfa\\.re rrrnragatl ktorr.rlr porr.irur1-odporviadac irstalacje ponuaro.}.e do ctąglego
i.drrramiczóego-pomiaru ilości ciec4. inn}'.ch niż rvoda. oraz szczegolorvęgo zaśfesu, badan
i śoiai.a'en rirliorrr.rrarrr'clr podczaśprarrnej korrtroli metrologicznei Ę'clr pr4'rządÓrv
poh''aro,q'clr (Dzidrurik Ust rv Nr.t ż 2008 i.. po'. 23 orazDzienrrik Ustarr
Nr l8-1 22010 r."poz. 1238).

w q/yniku sprawdzenia stwierdzono, ze ww. pruyrządpomiarowy spetnia wymagania.

Cechv załx;zariwzaiące w liczbie 14 umies zczono nzt:
Licłldło 4Pu - l śżl Czujnik objętosci 4P|A - 2 szt'
Połąćzeni e przsnernlka z czuj nikiem_objętotsci 4PIA l o 4 . 1 sa.
ratfic',ka fiamionowa 4P{Jr .1 szt Regulator obrotÓw pompy 4P{Ala4- 1 szt.
Tablicz.ka czujnika objętosci 4PIA - l sa. R.ozdaetacz 4PIAlo4. 3 sz.,.
tauticzta przć:ziernir.a 4PI-4. l szt.Podstawa lic.zydła 4PIAlo4. l szt.
ZawOr-pnefumarycny 4PIA!O4- t szt, Tabliczka fuiformacyjnz 4PIA -1,M.

I*g;Lltncja jest wuinwdo dnia 31 maja 2O16 t-
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Niniejsze może być okaz5m'ane lub kopiowane rylko w całości.


