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ANKIETA WSTĘPNA DOBORU ZBIORNIKA CHEMOODPORNEGO
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www.amargo.pl

Dane kontaktowe
Nazwa firmy

Imię i nazwisko
osoby kontaktowej

Adres firmy

Stanowisko

Miejsce realizacji
inwestycji

Numer kontaktowy
Adres e-mail

Wymagane
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Amargo celem przedstawienia oferty w zakresie objętym niniejszą ankietą doboru.
Dobrowolne
Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników przemysłowych, dlatego z przyjemnością przystąpię do newslettera firmy Amargo, w ramach którego będę
otrzymywać merytoryczne materiały.
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Informacje nt. cech zbiornika, medium i miejsca posadowienia
Zaznacz właściwe pole lub wpisz najważniejsze informacje.

Wskaż etap, na jakim znajduje się inwestycja

Funkcja, jaką ma pełnić zbiornik

Miejsce posadowienia zbiornika

Czy zbiornik wymaga uzgodnień UDT?

TAK

NIE

Na jakiej instalacji będzie pracował zbiornik

Wymagane / oczekiwane wymiary zbiornika
Wysokość / długość [m]

Szerokość [m]

Średnica [m]

Wymagana pojemność
czynna / całkowita [m3]

MEDIUM I WARUNKI PRACY
Nazwa handlowa, wzór chemiczny,
skład procentowy, stężenie

Gęstość [g/cm3]

Temperatura
pracy [°C]

Warunki otoczenia, w jakich będzie pracował zbiornik (m.in. promieniowanie
cieplne od innych maszyn, naprężenia montażowe i/lub z instalacji, etc.)
Dotyczy zbiorników wewnętrznych: wymiary pomieszczenia do zainstalowania zbiornika (dł. × wys. × szer. [m]) + informacja nt. ciągów komunikacyjnych
(drzwi, klatki schodowe, windy...), przez które będzie transportowany zbiornik
Dodatkowe wyposażenie zbiornika (króćce, zawory, automatyka, ocieplenie,
ogrzewanie, wanna wychwytowa / dwupłaszczowy, inne)
Czy realizacja będzie obejmowała wykonanie projektu?

TAK

NIE

Prosimy, daj nam znać, w jaki sposób dowiedziałaś/eś się o rozwiązaniach Amargo – to dla nas cenna informacja.
Wybierz odpowiednią opcję z listy

Zapisz formularz i wyślij go na adres eksperci@amargo.pl lub poprzez kliknięcie w poniższy guzik.

Kliknij, by wysłać formularz doboru

