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MINISTER INFRASTRUKTURY
MINISTER oF INFRJĄSTRUCTURE

ul. Chałubińskiego 416, PL.00.928 Warszawa

ZAWIADOMIENTE
COMMWICATION

typu wyposrtenta do zasilania gazem ciekłym (LPG) na podstaivie Regulaminu nr 67 EKG oNZ.
of a type of LPG equipment pursuant to Regulation No. 67.

Nr homologacji: E20 67R-010978
Approval No.:

Elementy wyposazenia do zasilania LPG: l/

LPG equipment considered:

Zbiornik ĘpuZT.240 łącznie zzestawemosprzętu podłączonego do niego . jak podano w
Dodatku 1 do niniejszego zawiadomienia.
Container of a type ZT-240 inclading the conftguration of accessoriestitted to the container,
as laid down in appendix 1 to this communication.
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ZespeŁfiłtralPG
tłąfrlter-unit

Nazwa handlowa lub marka
Trąde name or mark

GZWM S.A.
OMI\IIA
HL Propan
DEC 2OO1

Nazwa i adres wytwórcy GrodkowskieZakJady Wyrobów Metalowych
Manufacturer's name and ąddress Spółka Akcyjna

ul. Wrocławsk a 59, PL-49-200 Grodków

Nazwa i adres przedstawiciela wytwórcy (o ile wystpuje) nie dotycry
If applicable, name ąnd address ofmanufacturer,s representative N/A

Data przedstawienia do homologacj i : 01.08.201 1
Submitted for approval on:

Placówka techniczna odpowiedzia|nazaprzeprowadzaltte WYDZIAŁ TRANSPORTU
badarihomologacyjnych: POLITECHMKI Śl4sxrn.l
Technical service responsiblefor conducting approval tests: ul. Krasińskiego 8,

PL-40-019 Katowice
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Data sprawo zdanta wydanego przez tę placówkę: 30.09.201 1
Date of report issued by that service:

Numer sprawozdania wydaneg o ptzeztę placówkę: U.719IRT 2t2011t|
Number of report issued by that service:

Homologacja: udzielon
Approval: grante@

10 Powód (Powody) rozszerzetia homologacji (o ile występujd: nie dotyczy
Reason(s) of extension (if applicable): N/A

11 Miejscowość:
place: SO "9fB Warszawa

Data:
Date:

Podpis:
Signature:

12

13

ilf. 11. 20i1

-Mliffiń(ITURY
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|4 Dokumenty z,ałączone do wysĘlienia o homologację lub jej rozszerzerie sądostępne t:r-Żądane
The documents filed with application or extension of approval can be obtained upon request
Opis technicrry wrazz rysunkami
Technical description and drawings
Sprawozdan ie z badaitnr: U-71 9/RT 212011t 1
Test report No.

t/  -- .., Niepotrzebne skreślić
Strike outwhąt does not ąpply
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Dodatek l (Ęlko zbiorniki)

Appendix I (containers only)

1. Charakterystyki zbiorników ze zbiornika podstawowego (zestaw 00)
Container characteristics from the parent container (configuration 00)

(a) Nazwa handlowa lub marka: GZWM S.A.
Trade name or mark: OMNIA

HL Propan
DEC 2OO1

(b) Kształt:
Shape:

(c) Materiał:
Material:

(d) Otwory:
Openings:

(e) Grubośó ścianki:
Wall thiclvtess

specjalnyn toroidalny
special, toroidal

i' P355NB

(fl Sredntca (zbiomiki cylindryczne): nie dotycry
Diameter (cylindrical container): N/A

(d Wysokość (specjalny kształt zbiornika): 240 mm
Height (special container shape):

(h) Powierzchnia zewne,trnta: .................. 11461,,6 ał
External surface: cmo

(i) Zestaw osprzęfu podłączonego do zbiomika: patrzTabe|a l
Configuration of accessories fitted to container: see tąble l '

jeden plzgznaczony do zabudowy ospnętu zespolonego
one opening for accessories

3,0 mm
mm

L. p.
No.

DoĘczy
Item

Tvp
Tvoe

Nr homologacji
Aooroval No.

Nr rozszerzenia
Fsctension No.

a Zawór ograniczający napehrienie do 80 Yo
80 oer cent stoo vąlve

b Wskaznik poziomu
Level indicator

c Nadciśnieniow zawór bezpieczeństwa (zawór upus-
towy)
Pressure relief vąlv e (discharęe v alve)

d Zdalnie sterowany zaw6r roboczy z zawotem
o granic zaj ącym lvypływ
Remotelv controlled service vąlve with excess valve

e Pompapaliwa
Fuel pump

f Zawór wielofuŃcyjny (wielozawór)
Multi-valve

TOMASETTO-
ACHILLE AT.O2

E8 67R-013018 2, 5,8, 10, 15, 18,
22,23

I Gazoszczelna obudowa
Gas-tight housing

GZWM 03
w opcji

(in option)

E20 ó7R-010390

h Elektryczrrezłączez,asi|ania(pompa/organsterujący)
P ow er supplv bushins (pump/ąctuators )

I Zawór zwTomy
Non return valve

J Nadc iśnienio w e v ządzenie bezpieczeństwa
Pressure reliefdevice
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List of the container
Lp.
No.

Tvp
Type

Srednica/wysokośó
Diameter/Height

[mm]

Pojemnośó
CapaciĘ

t l l

Powierzchnia
zewnętrzna
External
surface
lcm2l

Konfiguracja osprzętu
[kody] 1/

Configuration of
accessories
fcodesl I/

0l zr-240 240 68 l146l,6 00.01.02

n
E}O 67R-Ol0978.doc

I2. Wykaz rc dztny zbiorników

3. Wykaz możliwych zestawów osprzętu podłączonego do zbiornika:
Lists of the possible configurations of accessories Jitted to the container:

Lp.
No.

Element wyposażóhia
Accessories

Tvp
Type

Nr homologacji
Approval No.

Nr rozszerzenia
Extension No.

Konfiguracja
osprzętu*,
Config. of ,

accessories*'

a Zaw ór wielofunkcyj ny (wielozawór)
Multi-valve

TOMASETTO-
ACHILLEAT.O2

E8 67R-013018 2,5,8, 10, 15,
18,22,23

00b Gazoszczelna obudowa
Gas-tight housing

GZWM 03
w opcji

(in option\

E20 67R-0r0390

c Zaw ór wielofunkcyj ny (wielozawór)
Multi-valve

BRC
Europa

El3 67R-010004 J

0ld Gazoszczelna obudowa
Gas-tight housing

GZWM 03
w opcji

(in ontion)

820 67R-010390

e Zaw ór wielofu nkcyj ny (wielozawór)
Multi-vąIve

OMB
K4, MK4

E4 67R-010238 #:s:
f Gazoszczelna obudowa

Gas-tight housing
GZWM 03

w opcji
(in option)

E20 67R-010390 ł 
\./o 
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