
ЗАМОВНИК* Прізвище

Телефон

Ім'я По батькові

ОБ'ЄКТ*

1

2

Email:

Найменування

Місцезнаходження

Наявна конструкторська документація 

Виконавець монтажу

Відповідальний представник Телефон

ПРИЗНАЧЕННЯ
СИСТЕМИ
ОБІГРІВУ*

Захист від замерзання 

Підтримка температури

ТЕМПАРАТУРНИЙ
РЕЖИМ

°С,  Необхідна температура резервуару*

°С,   Мінімальна температура навколишнього середовища   

°С, Максимальна температура навколишнього середовща  

°С,  Нормальна технологічна температура*
(температура продукту при нормальних експлуатаційних умовах)

°С,  Максимальна технологічна температура*
(найвища температура, яку іноді може набувати резервуар)

°С,   Максимально допустима температура продукту*
(максимальна температура, яка не впливає негативно на властивості продукту)

°С,   Мінімальна температура увімкнення*
(найнижча температура, при якій може бути увімкнена система обігріву)

ПРОПАРКА

РОЗТАШУВАННЯ
ОБ'ЄКТУ*

На відкритому повітрі

У приміщенні

На грунті

На опорах,          їх конструкція:

МОНТАЖ
КАБЕЛЮ*

Зовнішній

ТИП
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ*

Внутрішній

 ммМінеральна вата (мати)                Товщина

Інше               Коефіціент теплопровідності Вт/м•°С

Вт/м•°С

КЛАСИФІКАЦІЯ 
ЗОНИ Не вибухонебезпечна Вибухонебезпечна (класифікація зони)

МАТЕРІАЛ Вуглецева сталь 

Пластмаса

Нержавіюча сталь

Інший,             Коефіціент теплопровідності

Коефіціент заповнення

Товщина стінок мм

Тип кришки: Плоска

Назва*

Вертикальний 

Висота  мм

Висота кришки мм

Сферична 

Конічна

Щільність

В'язкість °С

Теплоємкість

Витрата

кг/м3

кг/м•с      при температурі  

Дж/кг•°С

м3/год Безперервний Циклічний

4

5

6

7

8

9

12

13

Протиконденсаційний нагрів  

Розігрів                   Час розігріву год.       Поч. температура °С

мВідстань до пункту управління  обігрівом 
Відстань до пункту подачі напруги м

ДАТА
ЗАПОВЕННЯ14

* – Графа, обов'язкова для заповнення

Компанія

3
РІНОВИД 
ПРОЕКТНИХ
РОБІТ*

Теплотехнічна стадія (ТТС)
(монтажні креслення і однолінійні схеми шкафів)

Електротехнічна стадія (ЕТС)
(плани прокладки електричних мереж, кабельний журнал)

11

10

Автоматизація (АСУ)
(можливість централізованого управління і передачі 
даних на верхній рівень)
Теплоізоляція (ТІ)
(креслення теплоізоляції устаткування, 
техномонтажна відомость)

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ 

ОБІГРІВ РЕЗЕРВУАРІВ, 
ЄМНОСТЕЙ

 ПАРАМЕТРИ
 РЕЗЕРВУАРУ*

ПАРАМЕТРИ
ПРОДУКТУ

ДОДАТКОВА
ІНФОРМАЦІЯ

°С, Максимальна температура пару, якщо  передбачена пропарка об'єкту

Горизонтальний  

Діаметр                           мм 

Наявність фітингів та люків

www.rem-group.net 

Email: office@rem-group.net

ТОВ «РЕМ-ГРУП СЕРВІС»

РЕЗЕРВУАРУ*

mailto:info@sst-em.ru
mailto:info@sst-em.ru
http://www.sst-em.ru,
http://www.sst-em.ru,
http://www.teplomag.ru
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