ПАСПОРТ
ВОДОГРІЙНОГО КОТЛА

Реєстраційний номер №

При передачі котла іншому власникові передача цього паспорта обов'язкова

1.ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:
(The information about product)

Котел виготовлений
(Boiler made in)

Baymak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Orhanlı Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No:8
Tepeören Mevkii Orhanlı/Tuzla 34959 İSTANBUL/TURKEY
(найменування та адреса підприємства - виробника)
(Name and address of the manufacturer)

Рік виготовлення
Date of the production (year)
Заводський номер
(Factory number)
Тип (модель)
(Type model)

LECTUS

Назва і призначення
(Area of use)

Водогрійний котел з литим чавунним теплообмінником для системи опалення та гарячого водопостачання

Вид палива
(Kind of fuel)

Природний газ

Температура води, ⁰С
(Temperature of water, deg. C)

90⁰С

Теплопродуктивність, кВт
(Heat productivity, kW)

89.5

Робочий тиск, Bar
(Water pressure, Bar)

6

Розрахунковий термін служби, років
(Useful life, year)

10

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАРАМЕТРИ.
(Technical characteristics and parameters)
Теплопродуктивність, кВт
(Nominal heat output, kW)

89,5

Витрата води при dT 20K, л/ч
(Water usage with dT 20K, L/h)

10

Температура димових газів при 80/60°C, макс/мін °C
(Flue temperature for 80/60°C, max/min °C)

30/68

Коефіцієнт корисної дії при 40/30°C, %
(Eﬃciency for 40/30°C, %)

108,9

Витрата палива (gas consumption)
Природній газ, м /ч (мін. - макс.)(natural gas m3/h)

1,5 - 9,1

Габаритні розміри, мм (Dimensions, mm)
Глибина,
Ширина (weidht)
Висота (height) разом з з'єднаннями (length incl. connections)

500
500
750

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ.
(The complete of delivery)

Назва

Кількість

Котел
Інструкція
Монтажний шаблон з паперу

1
1
1

Технічна
характеристика

65 кВт

4. ВІДОМОСТІ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ.
(Installation information)
Котел встановлено
Адреса встановлення
Назва організації

П.І.Б. спеціаліста
Посада

Підпис

М.П.

5. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
(Еntry into operation)
Котел введено в експлуатацію
Адреса встановлення
Назва організації

П.І.Б. спеціаліста
Посада

Підпис

М.П.

6.ВИСНОВКИ ВИРОБНИКА.
(Manufacturer's іnspections)
На підставі проведених перевірок і випробувань засвідчується таке:
Котел
Заводській номер
(Serial №)

1.Елементи котла або зібраний котел, виготовлений згідно з вимогами Правил будови і безпечної
експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2 ), водогрійних котлів і
водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115⁰С, відповідних стандартів, технічної
документації і технічних умов на виготовлення.
Directive 2009/142/ЕС, Directive 92/42/ЕEС, НПАОП 0.00-1.26-96, ДСТУ 4059-2001, ГОСТ 10617-83
(назва стандартів і технічних умов) (Certi cates`denomination)
2. Елементи котла або зібраний котел були піддані перевірці і відповідають указаним вище
стандартам і технічній документації.
3. Елементи котла або зібраний котел були піддані випробуванням пробним тиском.
4. Трубні елементи котла були піддані вимірювальному контролю щодо відхилення від розмірів і
форми та щодо прохідності.
До паспорта додається копія сертифікату відповідності пристроїв:
№

термін дії:

р.

Керівник з Продажу Запчастин та Сервісного Обслуговування
ТОВ «Технопропозиція»
(Parts & Service manager “Technopropozicia” LLC)
Підпис

М.П.

р.

7.ВІДОМОСТІ ПРО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ КОТЛА.
(Information about location of the boiler)

Назва підприємства

Місцезнаходження котла
(адреса )

Дата встановлення

8.ОСОБА, ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА СПРАВНИЙ
СТАН І БЕЗПЕЧНУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ КОТЛА.
(Safety responsible for the case state and safe operation of boiler)
Номер і дата наказу
про призначення

Посада, прізвище,
ім'я по батькові

Дата перевірки
знання Правил

Підпис

9.ВІДОМОСТІ ПРО ВСТАНОВЛЕНУ АРМАТУРУ.
( Information about the installed armature)

Назва

Дата
встановлення

Кількість

ДСТУ,
ГОСТ,
ТУ (марка)

Умовний
прохід, мм

Робочий тиск,
МПа (кгс/см²)

Місце встановлення

10.ВІДОМОСSТІ ПРО ЖИВИЛЬНІ ПРИСТРОЇ.
(Information about live appliances.)

Назва

Тип

Кількість

Параметри
Номінальна подача, м /год.

Напір, МПа (кгс/см )

11.ВІДОМОСТІ ПРО ВОДОПІДГОТОВЧЕ ОБЛАДНАННЯ.
(Information about waterproof equipment.)

Назва

Кількість

* - Фільтра Na - , H – катиіонові – продуктивність, деаератори – тип, продуктивність,
магнітні фільтри – тип, продуктивність.

Технічна характеристика*

12.ВІДОМОСТІ ПРО РЕМОНТ КОТЛА
І ЗАМІНУ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ.
(information about repair of boiler and for replacement of elements working by pressure.)

Дата

Відомості про ремонт і заміну

Підпис
відповідальної особи

13.РЕЗУЛЬТАТИ ОПОСВІДЧЕННЯ.
( Assets results.)

Дата

Результати опосвідчення і підпис
відповідальної особи, яка
проводила опосвідчення

Строк наступного
опосвідчення

Підпис
відповідальної особи

14.РЕЄСТРАЦІЯ
( Registration.)
Котел

зареєстрований
В паспорті прошнуровано
аркушах і окремих документів

(посада особи, яка зареєструвала котел)

р. за №
аркушів, утому числі креслень на
аркушів, згідно з описом, що додається.

(підпис, прізвище, ініціали)

Примітка.
До паспорта котла додається креслення поздовжнього і поперечного перерізів котла,
на яких вказані розміри основних елементів, план котельні зі схемою трубопроводів.

