Cerere pentru permis
Dispozitive portabile cu propan

Serviciul de Pompieri și
Salvare Portland
Serviciul Pompierului Șef
1300 SE Gideon St.
Portland, OR 97202-2419
Telefon: 503-823-3712
Fax: 503-823-3925

Trebuie obținut câte un permis pentru fiecare locație/cabină.
Taxa pentru permis este de 25$ pe an calendaristic.
Cum solicitați permisul:
•
•
•

Completați și trimiteți această cerere împreună cu plata. Dacă nu se primește plata, nu se va emite permisul.
Trimiteți prin poștă sau depuneți cererea completată și plata sumei de 25$ către:
1300 SE Gideon St., Portland, OR 97202. (cecurile vor fi întocmite pentru „Portland City Treasurer”)
Program de funcționare: 8:00 AM - 3:30 PM, de luni până vineri.
Cererea trebuie trimisă și prin e-mail la pfrpc@portlandoregon.gov. Apoi sunați pentru a efectua plata cu cardul
de credit.

Completați următoarele informații și citiți toate cerințele de pe spatele acestei cereri.
Permisele pot fi revocate sau se pot emite somații în cazul în care condițiile nu sunt respectate.
Tip de funcționare:

tonetă ambulantă/stand

camion alimentar

cabină pentru festival/eveniment

altele (descriere):
Numele solicitantului:
Denumirea societății:
Proprietarul societății:
Adresă de expediere:
Număr de telefon de contact:
Locul unde va fi folosit echipamentul:
(denumirea evenimentului sau locația de amplasare a tonetei/camionului alimentar)

Am citit, am înțeles și voi respecta condițiile de pe verso. În plus, voi furniza toate informațiile angajaților care lucrează în
această locație. Înțeleg că nerespectarea acestor cerințe poate duce la anularea permisului sau la emiterea unei somații.
Semnătura:

Data:

Afișați permisul într-un loc vizibil
Numai pentru birou
Numărul
permisului:

Data:
Numerar

Cec nr.:

Chitanță nr.:
Primit de la:
Permisul a fost emis de:
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CONDIȚII DE UTILIZARE A DISPOZITIVELOR PORTABILE ALIMENTATE CU PROPAN
Toți vânzătorii care utilizează propan trebuie să dețină un permis pentru propan valabil afișat vizibil în
fiecare cabină/tonetă.
Dacă nu îl pot afișa, operatorii trebuie să aibă permisul în locație, pentru a fi prezentat la cerere.
1. Fiecare locație care funcționează cu propan portabil trebuie să dețină un extinctor de categorie 2A10BC sau mai înaltă. Un stingător de Clasa K este necesar dacă preparați alimente cu o friteuză cu
grăsime sau orice dispozitiv cu mai mult de 0,60 cm de untdelemn sau grăsime. Toate stingătoarele de
incendiu trebuie să fie întreținute anual și să aibă o etichetă valabilă de la firma certificată pentru
extinctoare.
2. Nu depozitați buteliile cu propan în clădiri sau în structuri închise. Buteliile trebuie amplasate în
exteriorul tonetei, într-o zonă ventilată.
3. Când aparatul nu este în uz sau când schimbați butelia, alimentarea cu combustibil trebuie oprită de la
butelie (nu numai de la aparat).
4. Toate echipamentele trebuie amplasate departe de flacără sau de dispozitivele care produc scântei,
pentru a preveni încălzirea excesivă. Între aparate și combustibil trebuie să fie o distanță de cel puțin
30 cm.
5. Toate echipamentele și aparatele utilizate la instalația de combustibil trebuie aprobate pentru
utilizarea propanului.
6. Toate echipamentele trebuie protejate contra deteriorării fizice.
7. Toate supapele trebuie să fie ușor accesibile.
8. Aparatele la care flacăra nu este vizibilă în timpul funcționării trebuie să fie echipate cu un dispozitiv de
închidere automată.
9. Tonetele/camioanele pentru vânzare sunt limitate la o alimentare cu combustibil la două săptămâni
(maximum două butelii de 95 l).
10. Toate echipamentele se vor folosi conform destinației lor.
• Buteliile concepute să funcționeze în poziție verticală nu trebuie culcate în timpul utilizării.
• Buteliile mai mari de 19 l trebuie fixate în poziție verticală, pentru a preveni căderea sau
răsturnarea lor.
• Fiecare butelie trebuie dotată cu un regulator. Dacă se folosește un colector de gaz, la un
regulator se pot conecta chiar și două butelii.
• Toate buteliile trebuie să aibă coliere de protecție în jurul valvelor și trebuie să fie în stare bună.
• Toate buteliile trebuie să aibă o ștampilă de testare hidrostatică valabilă.
• Buteliile de propan nu trebuie cuplate/așezate alături de buteliile de bioxid de carbon (CO2).
• Toate buteliile trebuie prevăzute cu avertizoare de preaplin. Nu se admit butelii fără acest
dispozitiv.
• Nu puneți bandă pe conexiunea dintre regulator și butelia cu propan. Acest racord este
conceput pentru îmbinări metal-pe-metal.
• Regulatoarele, racordurile și furtunurile trebuie înlocuite dacă sunt deteriorate.
• Liniile de alimentare nu pot fi îmbinate împreună.
• Furtunul dintre regulator și colector nu poate depăși lungimea de 60 cm.
• Pe liniile de alimentare se vor folosi numai cleme pentru propan aprobate. Se interzice folosirea
clemelor pentru aviație, autovehicule sau de alt tip.
• Furtunul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a conecta aparatul la butelie, dar
nu mai lung.
11. Aparatele de încălzire cu propan nu sunt aprobate pentru utilizarea în interior, în nicio situație. Aici
sunt incluse, dar fără limitare la acestea, corturile și structurile cu utilizare în exterior.
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