رشکت آبگیر حیات رکمان

کد مدرك AHC-O2-FO-01 :
شماره بازنگري00 :

چک لیست نصب سیستم کنترل مرکزی

تاریخ بازنگري0318/00/00 :

نام طرح:

محل طرح:

تاریخ:

شماره سیستم:

پیمانکار طرح:

نام اپراتور سیستم:
بلی ......

فونداسیون (سکوی) مناسب جهت استقرار سیستم کنترل مرکزی احداث گردیده است.

خیر  .....توضیحات:

پمپ در محل نصب و قابل بهرهبرداری میباشد .بلی  ....خیر  .....توضیحات:

ردیف

نام دستگاه

7

هیدروسیکلون

2

لوله  Sورودی هیدروسیکلون

سایز
هیدروسیکلون

تعداد

نصب

سایز

ردیف

نام دستگاه

71

درپوشهای منهول و هندهول

71

ریختن شن سیلیس
تانک کود

3

سوپاپ هوا (شیر تخلیه هوا) روی سیکلون

7

تانک کود فلزی

4

سوپاپ هوا (شیر تخلیه هوا) روی لوله U

2

تانک کود پلیمری

5

لوله  Uشکل خروجی هیدروسیکلون

3

شیر پروانه ای بین ورودی و خروجی

6

شیر گازی زیر سوپاپ هوا سیکلون

4

لولههای رابط تانک کود به کلکتور و رابط

1

شیر گازی زیر سوپاپ روی لوله U

5

پمپ تزریق کود تانک کود پلیمری

1

*مینی فیلتر دیسکی زیر سوپاپ هوا سیکلون

6

موتور همزن تانک کود پلیمری

9

*مینی فیلتر دیسکی زیر سوپاپ روی لولهU

1

تابلو فرمان و کابلکشی تانک کود پلیمری

71

شیر گازی تخلیه آب مخزن

فیلتر میکرونی

77

واشر لبه دار درب مخزن سیکلون

7

کلکتور ورودی فیلترهای میکرونی

72

درپوش و فلکه درب سیکلون

2

کلکتور خروجی فیلترهای میکرونی

3

فیلتر میکرونی (توری -دیسکی)

7

فیلتر شن

4

کلکتور پساب فیلترهای میکرونی

2

کلکتور ورودی فیلتر شن

5

سه راهی فلنچدار با بوشن جهت فیلتر دیسکی

3

کلکتور خروجی فیلتر شن

6

فلنج و بوشن

4

سه راهی فلنچدار فیلتر شن

1

شیرهای پروانه ای ورودی

5

کلکتور پساب فیلتر شن

1

شیرهای پروانه ای خروجی

6

شیرهای پروانهای ورودی

9

شیرهای پروانهای پساب

1

شیرهای پروانهای خروجی

71

فشارسنج کلکتور ورودی و خروجی

1

شیرهای پروانهای پساب

77

شیر سوئیچی زیر فشارسنج

9

فشارسنجهای روی فیلتر شنها

72

سوپاپ هوا روی فیلترهای دیسکی

71

فشارسنج روی کلکتور ورودی فیلتر شن

73

شیر گازی زیر سوپاپ هوا یا تخلیه فیلتر توری

77

شیر سوئیچی زیر فشارسنجها

74

لوله رابط سیستم

72

چک کردن نازلهای فیلتر شن

75

شیر پروانه ای خروجی کلکتور

73

سوپاپ هوا (شیر تخلیه هوا) روی فیلتر شنها

76

لوله  Sخروجی سیستم با سوپاپ هوا و متعلقات

74

شیر گازی زیر سوپاپ هوا روی فیلتر شنها

71

شیرفلکه

75

*مینی فیلتر سوپاپ هوای روی فیلتر شن

71

شیریکطرفه

76

واشرهای منجیت دار منهول و هندهول

79

کنتور حجمی

فیلتر شن

*

تعداد

نصب

بررسی کیفیت رنگ و در صورت نیاز لکهگیری و اصالح

توضیحات:

* مینی فیلتر فقط برای سوپاپ هوای با سایز باالتر از " 3/4لحاظ میگردد و سوپاپهای هوای روی فیلترهای دیسکی فاقد مینی فیلتر میباشند.
کلیه اقالم فوق صحیح و سالم در محل خود نصب گردید و پس از تست و راهاندازی به طور کامل آموزشهای الزم به تحویل گیرندهی سیستم ،آقای  ......................................................داده شد.
تحویلدهنده:

تحویل گیرنده:

