Рятувально-пожежна служба Портленду
Бюро головного пожежного
інспектора
1300 SE Gideon St.
Portland, OR 97202-2419
Телефон: 503-823-3712
Факс: 503-823-3925

Заява на отримання дозволу
Переносні пропанові пристрої

Потрібен один дозвіл для кожного об'єкта/стенду.
Плата за видачу дозволу становить $25.00 за календарний рік.
Подання заяви на отримання дозволу:
•
•

•

Заповніть і надайте цю заяву разом з платою. Без плати дозвіл не видається.
Надішліть поштою або віднесіть заповнену заяву із платою у розмірі $25 за такою адресою:
1300 SE Gideon St., Portland, OR 97202. (у чеку отримувачем плати має бути вказана "Скарбниця
Портленду" (Portland City Treasurer)).
Час роботи: 8:00—15:30, з понеділка по п'ятницю.
Заяву можна також надіслати електронною поштою за адресою pfrpc@portlandoregon.gov. Після цього
сплатіть за допомогою кредитної картки.

Вкажіть потрібну інформацію і прочитайте усі вимоги, зазначені на зворотному боці цієї заяви.
У разі порушення умов дозвіл може бути відкликано і на отримувача може бути накладено штраф.
Тип використання:

ручний візок/кіоск

автокухня

фестивальний стенд

інше (опишіть):
І'мя та прізвище заявника:
Назва компанії:
Власник компанії:
Поштова адреса:
Контактний телефон:
Місце використання обладнання:
(назва події або адреса за якою знаходиться візок/автокухня)

Я підтверджую ознайомлення з вимогами, зазначеними на зворотному боці, розумію та буду виконувати їх.
Окрім того, я надаю усю інформацію робітникам, що працюють за вказаною адресою. Я розумію, що
невиконання цих вимог може призвести до скасування дозволу або накладання штрафу.
Підпис:

Дата:

Розмістіть дозвіл у помітному місці
Лише для використання у приміщенні
Дата:
Готівка

№ дозволу:
№ чека:

№ квитанції:
Отримано від:
Ким видано дозвіл:
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ВИМОГИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕНОСНИХ ПРОПАНОВИХ ПРИСТРОЇВ
Усі торговці, які використовують пропан, повинні мати дійсний дозвіл на використання пропанових пристроїв,
розміщений у помітному місці на кожному стенді/візку.
Якщо розмістити дозвіл неможливо, працівник повинен мати його при собі, щоб надавати за вимогою.
1. На кожному об'єкті, що використовує портативні пропанові пристрої, має бути вогнегасник класу 2A-10BC або
вище. Якщо для приготування їжі використовуються глибока фритюрниця або інший посуд, що містить більше
¼ дюйма олії чи жиру, на об'єкті має бути вогнегасник класу K. Всі вогнегасники мають проходити щорічне
обслуговування і мати відповідну бирку від сертифікованої компанії-виробника вогнегасників.
2. Балони з пропаном забороняється зберігати у будівлях або закритих місцях. Балони мають знаходитись ззовні
візка у місці із доброю вентиляцією.
3. Якщо пристрій не використовується або потрібно замінити балон, подачу палива потрібно вимкнути на балоні
(а не лише на пристрої).
4. Для запобігання надмірному нагріванню усе обладнання слід розташовувати на достатній відстані від вогню
або пристроїв, що утворюють іскру. Між пристроями та пальними речовинами має бути відстань принаймні 1
фут.
5. Все обладнання та пристрої, що використовуються у паливний системі, мають бути призначені для
використання пропану.
6. Все обладнання має бути захищене від фізичного пошкодження.
7. Необхідно забезпечити зручний доступ до усіх клапанів.
8. На обладнанні, під час роботи якого не видно полум'я, має бути встановлено пристрій автоматичного
вимикання.
9. Торгові візки/причепи можуть мати при собі пального не більше ніж на два тижні (максимум 2 балони по 25
галонів).
10. Все обладнання має використовуватися за призначенням.
•

Балони, призначені для використання у вертикальному положенні, забороняється класти на землю під
час використання.

•

Балони, що містять більше 5 галонів, необхідно фіксувати у вертикальному положенні, щоб вони не
могли впасти і їх не можна було перекинути.

•

На кожному балоні має бути встановлений регулятор. Якщо використовується газовий колектор, до
одного регулятора можна під'єднати до двох балонів.

•

На усіх балонах навколо клапанів мають бути встановлені хомути, і вони повинні перебувати у доброму
стані.

•

Усі балони мають бути позначені штампом, що підтверджує проведення гідравлічного випробування
під тиском.

•

Балони з пропаном не можна приєднувати/розміщати разом із балонами з вуглекислим газом (CO2).

•

Усі балони мають бути обладнані пристроєм запобігання переповненню. Користуватися балонами без
такого пристрою забороняється.

•

Забороняється наносити клейку стрічку на з'єднання між регулятором і балоном із пропаном. Це
з'єднання призначене лише для контактів із металом.

•

У разі пошкодження регулятори, з'єднання і шланги слід замінювати.

•

Забороняється з'єднувати між собою лінії подачі.

•

Довжина шлангу між регулятором і колектором не повинна перевищувати два фути.

•

На лініях подачі дозволяється користуватися лише затвердженими пропановими затискачами.
Забороняється використання авіаційних, автомобільних або інших затискачів.

• Довжина шлангу подачі, що з'єднує пристрій з балоном, має бути мінімально необхідною.
11. За жодних умов не дозволяється користуватися у приміщенні нагрівальними пропановими пристроями. Це
поширюється, поміж іншого, на намети і конструкції, призначені для використання на вулиці.
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