
 

 

 

 

 

 

 

 דלק בתחנה בדיקת צנרת 53028 דוח מס'
 13-70-31 תאריך:

 1מתוך  3עמוד 

 ארז מילוא איש הקשר: אוניברסיטת חיפה :שם הלקוח

שם 
 האתר/תחנה:

 מיכלי סולר בניין ראשי
כתובת 

 האתר/תחנה:
 ארז מילוא איש הקשר: אוניברסיטת חיפה 
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 סמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מכל זכויות היוצרים במ ©
 *****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד*****

 71-9173317פקס'  71-9176669ישראל, טל' , 73110א.ת. צפוני יבנה  13הירקון מעבדה ראשית: 
 .77-1107316באר שבע טל'  מעבדת דרום:. 73-7133711 , פקס.73-7173016טל. חיפה מעבדת צפון: 

E-mail: shoef@netvision.net.il   www.gabishoef.co.il 

 עדכון:     הבדיקה לפי תקן/מפרט:

 סניקה  יניקה  פריקה  סוג המשאבה:

 אחר_____________  אדמה  אספלט  בטון   וים:וסוג החומר המכסה את הק

 פלסטיק פלדה  פיבר  סוג החומר: 3.6 הקווים: עומק

 אביך שרבי  מעונן  גשום  בהיר  מזג אוויר:

           ת תדלוק:ותחנ

מחובר    מהמיכל  :נקודת חיבור 3 מס' קו: סולר  הנוזל: אפיון הקו:
 למיכל:

 T-1סולר 

 

אחרי בדיקהלפני בדיקהאחרי קיזוזלפני קיזוז

09:3412.5030538075Bleed Back

תחילת בדיקה09:3512.5305

09:5012.512.53053050 

10:0512.512.53053050 

10:2012.512.53053050 

10:3512.512.53053050 

10:3612.5030538075Bleed Back

הערות

PSI לחץ

סיכום תוצאות

כן

שינוי נטו לשעה

0

cc נפח

הערותשינוי נטו

עומד בדרישות *

זמן

 .EPA-* מתייחס לדרישות המשרד לאיכות הסביבה ו
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 סניקה  יניקה  פריקה  סוג המשאבה:

 אחר_____________  אדמה  אספלט  בטון   וים:וסוג החומר המכסה את הק

 פלסטיק פלדה  פיבר  סוג החומר: 3.6 עומק הקווים:

 אביך שרבי  מעונן  גשום  בהיר  מזג אוויר:

           ת תדלוק:ותחנ

מחובר    מהמיכל  :נקודת חיבור 1 מס' קו: סולר  הנוזל: אפיון הקו:
 למיכל:

 T-1סולר 

 

אחרי בדיקהלפני בדיקהאחרי קיזוזלפני קיזוז

10:4412.50280380100Bleed Back

תחילת בדיקה10:4512.5280

11:0012.512.52802800 

11:1512.512.52802800 

11:3012.512.52802800 

11:4512.512.52802800 

11:4612.50280380100Bleed Back

הערות

זמן

PSI לחץ

סיכום תוצאות

כן

שינוי נטו לשעה

0

cc נפח

הערותשינוי נטו

עומד בדרישות *

 .EPA-* מתייחס לדרישות המשרד לאיכות הסביבה ו
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 סקיצת הצנרת באוניברסיטת חיפה
 

 

 ◄------------------------------------------◄ סוף הדוח ►------------------------------------------►
 

  חתימה: מ. בקאל שם הבודק:


