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MINISTER INFRASTRUKTURY
MINISTER OF INFRASTRUCTURE

ul. Chałubińskiego 416, PL.00.928 Warszawa

ZAWIADOMIENIE
COMMWICATION

dotyczące:ll
concerning:

Ępu wyposuŻerttado zasilania gazemciekłym (LPG) na podstaivie Regulaminu nr 67 EKG oNZ.
of a type of LPG equipment pursuant to Regulation No. 67.

Nr homologacji: E20 67R-010979
Approval No.:

Elementy w;posaienia do zasilania LPG: 1/

LPG equipmint considere d :

Zbiornik typu ZT.300 łącznie z zestawem osprzętu podłączonego do niego . jak podano w
Dodatku 1 do uiniejszego zawiadomienia.
Container of a type ZT-300 including the conftguration of accessoriesJitted to the container,
as laid down in appendix I to this communication.
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GZWM S.A.
OMNIA
HL Propan
DEC 2OO1

Nazwa i adres wytwórcy GrodkowskieZakłady Wyrobów Metalowych
Manufacturer,s name and address SpołkaAkcyjna

ul. Wrocławska 59, PL-49-200 Grodków

Nazwa i adres przedstawiciela wytwórcy (o ile występuje) nie dotyczy
If applicable, name and address of manufacturer's representative N/A

D ata przedstawięnia do homolo gacj i : 0 1. 08.20 1 1
Submitted for approval on:

Placówka techniczna odpowiedziahtazaprzeprowadzanie wyDzl'liL TRANSPORTU
badańhomologacyjnych: POLITECHI\IKI Śr,4sl(In.l
Technical serłice responsiblefor conducting approval /esfs: ul. Krasińskiego 8n

PL-40-019 Katowice

Nazwa handlowa lub marka
Trade name or mark
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Data sprawo zdanla wydanego Wez tę placówkę: 30.09.201 1
Date of report issued by that service

Numer sprawozdania wydanego przeztę placówkę: U.719IRT 2D011t|
Number ofreport issued by that service:
Homologacja: udzielon
Approval: grante

Powód (Powody) rozszęrzetiahomologacji (o ile występują): nie dotyczy
Reason(s) of extension (if applicable): N/A

Miejscowośó:
Place:

Data:
Date:

Podpis:
Signature:

OO-928 Wa"rszarva

82 i1. 2011

I4

|lałlov lccirricrr'ych
w D€pa'tam6 tu Drogowcgo

Dokumenty załryzone do wysĘlienia o homologację lub jej rozszerzenie sądostępne nażądarue
The documentsfiledwith application or extension of approval can be obtained upon request

opis technięTly wraz z rysunkami
Technical des cription and dra'wings

Sprawozdani e z badah nr: U-71 9/RT 2 l201ll 1
Test report No.

1/ Niepouzebne skreślić
Strike outwhąt does not apply
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Dodatek I (tylko zbiomiki)

Appendix l (containers onĘ

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

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

HL Propan
DEC 2OO1

(b) Kształt:
Shape:

(c) Materiał:
Material:

(d) Otwory:
Openings:

(e) Grubośó ścianki:
Wall thickness

specjalny, toroidalny
special, toroidal

ż'. P355NB

jeden pfiZeznaczony do zabudowy ospzętu zespolonego
one opening for accessories

3r0 mm
mm

(fl Srednica (zbiomiki cylindryczne): nie dotycry
Diąmeter (cylindrical container): N/A

(g/ Wysokość (specjalny kształt zbiornika): 300 mm
Height (special container shape):

(h) Powierzchn ia zevtnętrzna: .................. 13086,4 cm2
External surface: cm'

(i) Zestaw osprzętu podłączonego do zbiornika: patrzTabe|a I
Configuration of accessories fitted to container: see table l.

T
L. p.
No.

DoĘczy
Item

Tvp
Tvoe

Nr homolo$bcjl ł
Aoorovąl No, '

Nr ro-zs,zerzepit
,ExtpasioiĘ No.

a Zawór ograniczający napehrienie do 80 %
80 per cent stop valve

b Wskaznik poziomu
Level indicator

c Nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa (zawór upus-
towy)
P ressure relief v alv e (dis charpe v alve)

d Zda|nie sterowany zawór roboczy zzaworem
ograniczĄącytyllvyptyw
Remotelv controlled service valve with excess valve

e Pompa paliwa
Fuel pump

f Zaw ór wie lofu nkcyj ny (wielozawór)
Multi-vąlve

TOMASETTO-
ACHILLEAT.O2

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

g
D Gazoszczelna obudowa

Gas-tight housing
GZWM03

w opcji
(in option\

E20 67R-010390

h ElekĘczre złączs zasi|ania (pompa/organ sterujący)
P ower suooly bushinp (oumo/actuątors)

I Zawór zwrotny
Non returnvąlve

j Nadc iśnieniow e v ządzenie bezp ieczeństwa
Pressure relief device
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Wykaz r o dziny zb iorników
List the container 2 i l 'able 2

Lp.
No.

Typ
Type

Srednica/wysokość
Diameter/Hćight

[mm]

Pojemnośó
CapaciĘ

t l l

Powierzchnia
zewnętrzna
External
sudace
lcm2l

Konfiguracja osprzętu
[kody] 1/

Configuration of
accessories
fcodesl 1/

0t zT-300 300 88 13086,4 00,01

E20 67R-010979.doc
2.

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

'::i 
' ;' 
,':,: 

i'11i;t ,{' :,

T
Lp.
No.

Element wyposażónia
Accessories

Tvp
Type

Nr homologacji
Approval No.

Nr rozszerzenia
Extension No.

Konfiguracja
osprzętu*'
Config. of ,

accessories*'

a Zaw ór wielofu nkryj ny (wielozawór)
Multi-valve

TOMASETTO-
ACHILLE AT.O2

E8 67R-0r3018 2,5, I ,  10, 15,
18,22,23

00b Gazoszczelna obudowa
Gas-tight housing

GZWM 03
w opcji

(in option)

E20 67R-010390

c Zawór wielofunkcyjny (wielozawór)
Multi-valve

OMB
K4, MK4

E4 67R-010238 ,WK l -+,"\

{,{8" 51,',:
d Gazasznz,elna obudowa

Gas-tight housing
GZWM03

w opcji
(in option)

E20 67R-010390 .ł \. '.'"'ł n A- T..ł
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