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Frågeformulär

Dimensionering
1. Projektnamn/ kommun:

2. Uppgiftslämnare:

3. Datum:

4. Media:

5. Normal flöde i m³/h alternativt l/s samt pumptryck:

6. Tryckklass:

7. Rörmaterial:

8. Längd på rördragningen totalt:

9. Ange i bilaga följande punkter:
• Alla punkter där riktningsförändring i höjdled sker
• Alla punkter där komponenter (enligt nedan) finns i rörsystemet
• Alla punkter där rördimension ändras

Exempel:

Komponenter som skall anges:
1. Dränventil 2. Avstängningsventil 3. Drän + avstängningsventil
4. Reservoar 5. Pumpstation 6. Avstick (ange flöde)

10. Finns vattenmätare i aktuell rördragning: Ja/Nej

Ankom Ulefos datum:
Svar datum:

Frågeformulär för förslag till dimensionering av automatiska avluftningsventiler

Ange datum: åååå-mm-dag 

Ja Nej
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Bilaga
Frågeformulär för förslag till dimensionering av automatiska avluftningsventiler

Alla de första 8 fälten på sidan 1 måste vara ifyllda. När du fyllt i dina uppgifter döp om och spara filen på 
din dator och bifoga sedan filen i ett mejl och skicka det till: martin.tempsch@ulefos.com
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