ВИ-ГАЗ БЪЛГАРИЯ
ЗАРЕЖДАНЕ НА АГУ (АВТОМОБИЛНА ГАЗОВА УРЕДБА)
1. Забранява се самообслужването на клиентите.
2. Забранява се наличието на източници на възпламеняване в района на газовата
инсталация, включително и мобилни телефони.
3. Автомобилът изчаква реда си извън територията на станцията.
4. Подхождането на автомобилите за зареждане се извършва в строг ред и поединично.
5. Влизането до колонката и зареждането става на превключен бензинов режим на
двигателя.
6. Автомобилът влиза в станцията само и единствено с водача му.
7. Автомобилът подхожда до газовата колонка, двигателят му се изключва и се
осигурява срещу произволно тръгване посредством включване на скорост и ръчна
спирачка.
8. АГУ могат да бъдат зареждани само в случай, че газовите бутилки са в периодичния
срок на годност (5 години), маркирани на тях и инсталациите им са в изправност и
между пистолета и резервоара се осъществява плътна връзка.
9. Забранено е пълненето на автомобилни газови бутилки, които са повредени,
маркирани като негодни или с изтекъл срок на периодичния преглед.
10. Отвива се заглушката на пълначния щуцер на автомобилния резервоар и се
присъединява гъвавия шланг на газовата колонка. Шлангът е съоръжен с пистолет,
осигуряващ плътна връзка между шланга и резервоара на автомобила.
11. По време на зареждането на автомобила трябва да се следи индикаторът за нивото
на автомобилния резервоар и да не се допуска препълване над 80% от геометричния му
обем.
12. Присъствието на оператора по време на пълненето е задължително.
13. След напълване на определеното количество - 80% от обема, гъвкавият шланг се
снема от резервоара на автомобила. Пълнещият пистолет се поставя в специално
предназначеното гнездо на газоколонката и се завива заглушката на пълначния щуцер
на автомобилния резервоар.
14. Поставянето и снемането на гъвкавия шланг от пълначния щуцер на автомобилния
резервоар трябва да се извършва внимателно като операторът не трябва да се надвесва
над резервоара в багажното отделение на автомобила.
15. Съхраняване на горивни материали (дърва, въглища, нафта, бензин) в багажника в
близост до ВВГ представлява потенциална опасност;
16. Забранява се пушенето и употребата на огън по време на зареждане на АГУ;
17. Не се допуска резервоарите за втечнен въглеводороден газ да се запълват с повече
от 80% от геометричния им обем.
18. Не се разрешава да се притягат и развиват съединения, гайките на гъвкавите
маркучи, когато те са под налягане и да се употребява ударен инструмент при
навиването и развиването им.
19. След напълване на резервоара, херметичността на съединенията на тръбопроводите
и арматурата се проверява с пенообразуващо вещество.
20. Всеки опит за модифициране или приспособяване на АГУ може да бъде
изключително опасен и може да доведе до фатални последствия.

