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силос У13-МСВУ
ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

Посада

Телефон Email 

Адреса

Замовник

Дата                                     ПІБ

ЗБЕРІГАЮТЬСЯ , УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИЛОС, ВАНТАЖІ, ЩО 

Діаметр силоса,м

Плоска

Тип основи: (оберіть один тип основи)

Зачистний шнек

Діаметр силоса,м

Конусна

 Кут нижнього конуса

Тип виконання нижнього конуса

Розвантажувальна засувка, мм

Об`єм силосу згідно Вашого проекту (вказати в м 3) м3

Висота силосу згідно  Вашого проекту (вказати в мм.) мм 

Люк вхідний

Люк інспекційний

Площадка перехідна

 

Зовнішня вертикальна драбина (з огорожею)

Драбина даху

Повітряпровід, шт

Завантажувальний патрубок силосу, діаметр, мм

Датчик рівня:

Система активної вентиляції, кількість вентиляторів, шт 

Нижній

Верхній 

Надсилосна галерея:

Ні Так

Тип датчика

Тип датчика 

    

     

доступний оглядач PDF файлів (наприклад: Adobe Reader або Foxit). Заповніть поля та відправте даний опитувальний лист вашому менеджерові.
Даний формат файлу підтримує інтерактивне введення.Це означає,що поля можна заповнювати прямо на комп'ютері. Використовуйте будь-який 

Балкон

Перехідна драбина на дах силосу

 З  операнням на корпус силосу

З операнням на фундамент, опори, що окремо стоять

 

Наявність внутрішньої драбини силосу (без огорожі)



 

 

  

 

  

 

  

   

   

 

 

 

 

   

Кріплення

Міцність кріплення

Система контролю температури (термометрія)

Кількість термопідвісок

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИЛОСУ
(товщина цинкового покриття корпусу силоса, г/м2)

Тип навколишньої атмосфери:

Умовно чиста

Морська

Промислова

Навантаження на силос (не більше):

Снігова, Па

Вітряна, Па 

На пік даху силосу, Кн

Кількість завантажень в рік, шт

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТУ ЗБЕРІГАННЯ
Назва продукту зберігання

Тип продукту

Максимальне вміст вологи продукту, %

Вміст масла або жиру, %

Розмір частки, мм

Температура продукту зберігання, С

Схильність до налипання

конструктивно-технічних характеристик силосів.

Примітка: За бажанням замовника можливі доповнення щодо покращень 
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