
Kérdőív KITO
biztonsági cső- és tartály 

armatúrák kiválasztásához 
A rendelkezésére álló adatokkal, kérjük, töltse ki 
kérdőívünket és küldje el a következő címre: 
Honlap: www.hennlich.hu 
E-mail: fodor@hennlich.hu armaturatechnika@hennlich.hu 

A vevő adatai / Cég: 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

Kapcsolattartó 
____________________ 

Telefon 
____________________ 

Fax 
____________________ 

E-mail 
____________________ 

Dátum 
____________________ 

1 – Tartály 
 

Pozíció sz. __________ 
Tartály elhelyezkedése ________________ 
Föld alatt / föld felett -☐- 
Fedett helyen -☐- 
Szabad levegőn -☐- 
Elszigetelten -☐- 
Más 
Tartály szabványjelölése (DIN / EN ………..)________________ 

Átmérő ________________   m 
Magasság ________________    m 
Túlnyomás ________________      mbar 
Vákuum ________________      mbar 
Szivattyú teljesítménye, feltöltés ________________   m³/min 
Szivattyú teljesítménye, leürítés ________________   m³/min 

2 – Tárolt termék 
Közeg ___________________________________ 
Robbanás csoport ___________________________________ 
Gyulladáspont _____________________________        °C 
Sűrűség _____________________________   kg/m³ 

Üzemi hőmérséklet __________________      °C 
Inertizáló gáz (pl. nitrogén)   __________________       
Inertizáló gáz nyomása __________________  mbar 

3 – Armatúra 
a. Elhelyezkedés b. Beépítés helyzete  / Kivitel
Ki- és belevegőző cső 

Csőszakasz végén -☐- 
 Csőszakaszban -☐- 
Töltőcső  

Csőszakaszba történő telepítés -☐- 
Csőszakasz végén történő telepítés a tartályban -☐- 

Szívócső 
Csőszakaszba történő telepítés -☐- 
Csőszakasz végén történő telepítés a tartályban -☐- 

Telepítési pozíció : vízszintes -☐- 
függőleges -☐- 

Kivitel : könyökös kivitel -☐- 
egyenes kivitel -☐- 

c. Alkalmazás
Vég armatúra -☐- 
Csőszakaszba épített armatúra -☐- 
Ki- és belevegőző fedél -☐- 
Nyomáscsökkentő szelep -☐- 
Vákuum szelep -☐- 

Kombinált túlnyomás/vákuum szelep -☐- 
Detonációs zár -☐- 
Lábszelep -☐- 
Folyadékzár -☐- 
Deflagrációs zár -☐- 

d. Kiegészítők és tartozékok
Robbanás biztos -☐- 
Robbanás és rövid idejű égés biztos -☐- 
Robbanás és tartós égés biztos  -☐- 
Hirtelen robbanás (detonáció) biztos -☐- 
Lángvédelem nélkül -☐- 

Elektromos fűtéssel -☐- 
Fűtőköpennyel -☐- 
Emelő szerkezettel -☐- 
Kondenzvíz-elvezető eszközzel -☐- 
Közelítéskapcsolókkal -☐- 

e. Tervezési adatok a VdTÜV - 967 (2012) vagy DIN EN ISO 28300 szerint
Működtető túlnyomás _____________________________ mbar 
Működtető vákuum ______________________________ mbar 
Megengedett nyomásesés_________________________ mbar 
Megengedett nyomásnövekedés 
(sztenderd 40%)_________________________% 

Térfogatáram túlnyomásnál___________________  m³/min 
Térfogatáram vákuumnál_____________________  m³/min 
Ellennyomás_____________________    mbar 

f. Anyagok
Ház ___________________________________ 
KITO® résrács   __________________________________ 
KITO® résszalag     __________________________________ 

Szeleptányér tömítés _________________________________ 
Színesfémek -☐- 

g. Csatlakozások
DIN szabvány szerinti karimás csatlakozás -☐- 
ANSI szabvány szerinti karimás csatlakozás -☐- 

Csőmenet -☐- 
Más _________________________________ 

h. Előírások és tanúsítvány
CE jelöléssel ellátott, ATEX szerinti tanúsítvány -☐- 
Más előírások szerint -☐- 

Anyagvizsgálatra vonatkozó tanúsítvány EN 10204-3.1 szerint-☐- 
Gyártásra vonatkozó tanúsítvány EN 10204-3.1 szerint            -☐- 
Más tanúsítvány szerint ________________________________ 
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