
Data

Numer referencyjny

Instalator

Nazwisko

Adres

Kod pocztowy + Miejscowość

Kraj

Numer telefonu

E-mail

  Silnik główny       Zestaw generatora

Typ *

Numer seryjny *

Nr generatora * Tylko z zestawem generatora

Właściciel

Nazwisko *

Adres *

Kod pocztowy + Miejscowość *

Kraj *

Numer telefonu *

E-mail *

  Przekładnia        Napęd rufowy

Typ *

Redukcja *

Numer seryjny *

 Przy 2 silnikach   Lewa burta      Prawa burta

Oś śruby

Typ *

Ilość łopatek *

 Średnica x skok *

Wał śruby

Średnica * mm

Sprzęgło elastyczne *   Tak     Nie                               Typ

Łożysko oporowe *   Tak     Nie                             Typ

Informacje dotyczące jednostki pływającej

Nazwa jednostki pływającej * Długość całkowita * m

Port macierzysty Długość w linii wodnej * m

Budowniczy Szerokość w linii wodnej * m

Zastosowanie

Zanurzenie m Wyporność ton

Zastosowanie * Inne:

Materiał kadłuba Inne:

Typ

Formularz instalacji 
Silnik główny / Zestaw generatora

Dla celów gwarancji proszę dokładnie wypełnić ten formularz i wysłać go do: installationforms@vetus.com  

*Tę informację należy wypełnić.
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Instalacja silnika

Ugięcie mocowań

Lewa burta   Przednich     Tylnych Prawa burta   Przednich     Tylnych

Czy silnik jest ustawiony liniowo do osi śruby?   Tak      Nie                                

Kąt instalacji mniejszy niż 15°?   Tak      Nie      

Czy przy zmianie biegów uzyskuje się właściwą pozycję dźwigni?   Tak      Nie                          

Układ paliwowy

Przewód ssący Długość m Średnica mm

Przewód zwrotny Długość m Średnica mm

Separator wody Marka Typ

Przewód napowietrzenia Diameter mm

Zbiornik paliwa Materiał    SS       Tworzywo sztuczne        Inny:                               Pojemność

Układ chłodzenia

  Chłodzenie międzystopniowe      Chłodzenie kilowe

Przewód ssący Długość m Średnica mm

Filtr wodny Marka Typ

Zbiornik rezerwowy   Tak      Nie      

Bojler   Tak      Nie      

Czy układ chłodzenia jest odpowietrzony?   Tak      Nie       

Prawidłowy poziom oleju w silniku?   Tak      Nie    

Układ wydechowy

Przewód wydechowy Długość m Średnica mm

Tłumik z blokadą wodną Marka Typ

Poziom kąta wtrysku   Nad linią wodną      Pod linią wodną                           

Odpowietrznik   Tak      Nie                                      

„Gęsia szyja”   Tak      Nie                                    

Układ elektryczny

Napięcie sieci V

Przekrój kabli akumulatora mm2

Czy akumulator rozruchowy jest podłączony do statku?   Tak      Nie                                 

Wybór zasilania

Nieprawidłowy reset z użyciem ‘EDR’?   Tak      Nie                                

Olej smarowy

Marka Typ

*Tę informację należy wypełnić.

2/3

Instalacja

Dostęp *                        

Przekrój wlotu powietrza *      cm2



Wnioski po próby morskiej

  Zaliczony       Niezaliczony

Uwagi:

Dodaj tutaj swoje zdjęcie(a) lub prześlij je osobno.

  Zatwierdzone przez inspektora serwisu

Data Miejscowość

Nazwisko E-mail

  Wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych i wykorzystywanie ich do kontaktu ze mną.

Próba morska

Obroty jałowe * obr./min.

Maksymalne obroty bez obciążenia * obr./min.

Maksymalne obroty pod obciążeniem * obr./min.

Maksymalna prędkość * węzły

Czas trwania próby * min.

Obr./min. max.

Temperatura wydechu °C

Temperatura wlotu powietrza °C

Temperatura silnika °C

Ciśnienie turbo bar

Przeciwciśnienie wydechu milibar

*Tę informację należy wypełnić.
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