Mőszaki Bizt. Ell.

Idıpont:

Munka jellege:

FLB 1.4-2-1
változatszám: 1
SZERELÉSI NYILATKOZAT
jóváhagyva: 2009.11.12.
Kérjük, hogy az alábbi nyomtatványt hiánytalanul, olvashatóan, nyomtatott betőkkel töltse ki!
2007.03.01
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és hozzá kapcsolódó rendeletek értelmében
gázellátási rendszerek szerelésére jogosított kivitelezı adatai:
név:
engedély száma:
cím:
telefon:**
név

engedély száma

érvényessége

PE hegesztı
acél hegesztı
kijelentjük, hogy a „Felhasználó adatai” rovatban megjelölt címen a ..................................... számon
felülvizsgált tervdokumentációnak megfelelıen*

felülvizsgált tervdokumentációtól eltérıen*

a gázszerelési munkát elkészítettük:
felhasználó adatai (terv szerint)
név:
felhasználási hely címe:
új csatlakozóvezeték adatai
átmérı (DN) hossz (fm) nyomása [mbar]

acél/acél:
PE-acél:
PE-PE :

/
/
/

db

új nyomásszabályozó adatai:
típus
Pbe[bar] Pki [mbar]

csatlakozóvezeték összekötésének módja:
hosszcsavar(DN):
vaktárcsa(DN):
földi:*
szabadon szerelt:*

Összekötéskor lezárandó gázmérık száma: __________________ db
db

típus

gázmérıhely kialakítása
átmérı (mm)

nyomása (mbar)

meglévı gázmérı adatai
típus
gyári szám:

átmérı (DN)

hossz (fm)

új fogyasztói vezeték adatai
nyomása [mbar]
átmérı (DN)
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kötésanyag
van*
nincs*

megszőnı/cserélendı
igen*
nem*

hossz (fm)

nyomása [mbar]

db

új fogyasztói készülék adatai
típus

m3/h

db

meglévı/megmaradó fogyasztói készülék adatai
típus

m3/h

db

leszerelt fogyasztói készülék adatai
típus

m3/h

csatolt dokumentumok (tegyen X-et a megfelelı helyre)
közüzemi szerzıdés
megrendelés
végleges kéményseprıipari szakvélemény (száma:
EPH bemérési jegyzıkönyv
egyéb

dátuma:

)

Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a beépített vezetékek, idomok, elzárószerelvények, tömítı- és
segédanyagok, készülékek, tartozékok az érvényben lévı mőszaki-biztonsági elıírásoknak és a FİGÁZ Földgázelosztási Kft.
mőszaki utasításrendszere szerint kerültek beépítésre, azok az érvényes minıségi követelményeknek megfelelnek, a minıséget
igazoló dokumentumaik nyomonkövethetık. A FİGÁZ Földgázelosztási Kft. által végzett mőszaki-biztonsági ellenırzés
idıpontjára a szükséges hiteles/kalibrált eszközöket, azok dokumentációját és a feltételeket biztosítom.

Átvétel dátuma
_____________________
gázszerelı

__________________
átvettem
________________________
PE hegesztı

____________________
acél hegesztı

MŐSZAKI-BIZTONSÁGI ELLENİRZÉS MEGRENDELÉSE
Alulírott megrendelem, a fenti szerelési nyilatkozat alapján kivitelezett, mőszaki-biztonsági ellenırzést.

megrendelı
megrendelı azonos a szerelésre jogosított kivitelezıvel*
név:
lakcím/székhely***
cégjegyzékszám***:
adószám***:
születési hely és idı:
anyja neve:

-

A
Megrendelı
a felmerülı költségeket a 11/2004. (II. 13.) sz. GKM rendelet 6.§-a szerint vállalja a Fıgáz Földgázelosztási Kft. Szolgáltatási
épületgépészeti és csıfektetési díjszabása szerint.

Kelt.: ................................., .................év .................. hó ........ nap
p.h.

______________________
aláírás
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*megfelelı választ X-el jelölni!
** kitöltése nem kötelezı
*** cég esetén töltendı ki

