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Minimális követelmények sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás 
alatt álló gázzal működő eszközök és berendezések üzemeltetéséhez

1 Sűrítettgáz-  tartályok (palackok)
1.1 Kizárólag olyan LPG-rendszerek használhatóak, amelyek technikailag megfelelnek a

cseppfolyósított gáz alkalmazási elveinek (BGV D 34), illetve rendelkeznek CE-jelöléssel.

1.2 A palackokat úgy kell elhelyezni, hogy azok illetéktelenek számára ne legyenek elérhetők.

Illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá a szerelvényhez.

1.3 A gázberendezéseket a célnak megfelelő csővezetékekhez kell csatlakoztatni.  Mobil gázberendezések

esetében az 1.4 pontban leírt tömlővezetékek is használhatók. Azok a megfelelő vezetékek, 
melyek ellenállnak a kémiai-, hő- és mechanikai terheléseknek.

1.4 Max. 40 cm hosszú cső- és tömlővezetékek esetén egy nagynyomás-növekedést megakadályozó
biztonsági berendezés szükséges.
40 cm-nél hosszabb tömlővezetékek esetén szintén egy nagynyomás-növekedést 
megakadályozó biztonsági berendezés, illetve megtörés elleni védelem szükséges.

1.5 Ha a munkaterületen fennáll a tömlővezetékek károsodásának veszélye, akkor ilyen esetekben 
"erős mechanikai hatásoknak ellenálló" tömlők használata javasolt.

1.6 A palackokat függőleges, stabil helyzetben kell elhelyezni.

1.7 14 kg-nál nehezebb palackokat csak a szabadban és csak jóváhagyott, nem éghető, zárt palack- 
szekrényekben (padló- és mennyezeti szellőzőnyílással) vagy védőburkolatban lehet 
elhelyezni.

1.8 Maximum két 14 kg-os rögzített palack használható egyszerre (attól függetlenül, hogy a palackok
tele vannak, részben üresek vagy teljesen üresek).

1.9 Amennyiben több, mint két gázpalackra van szükség, ezeket egy a berendezéstől különálló, 
engedélyezett, megjelölt, nem éghető, zárható és jól szellőztetett palacktárolóban kell 
elhelyezni.  A tárolókat zárva kell tartani.

1.10 A palacktárolókat tömör csővezetékekkel lehet csatlakoztatni.

1.11 Egyidejűleg maximum 8 gázpalack használható. A Münsterplatz-on tartott rendezvények esetén
maximum 6 palack lehet egyszerre használatban.

1.12 A palackokat nem lehet csarnokban/sátrakban, stand mellett vagy föld alatti helyiségekben
tárolni.

1.13 Gázpalackok használata nagyobb rendezvényeken, mobil építményekben csak rövid idejü, 
demonstrációs célok esetében engedélyezett, minden esetben előzetes bejelentés szükséges a (Stadt 

Ulm - BD I  és Brandschutzdienststelle, Sachgebiet Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz
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A gázpalackokat a bemutató után azonnal le kell zárni és a területről eltávolítani.  A palackok 
folyamatos használata nem engedélyezett.

1.14 A csatlakoztatott gázpalackok kiürítéséhez egy megfelelő védőterületet (épületben 2 m, szabadban
1 m), kell biztosítani, ahol nincsenek csatornák, gyújtóforrások, nyílt láng és gyúlékony 
anyagok.

1.15 Kiállítótermekben gázpalackok standoknál való használata (pl. ételek elkészítéséhez) nem
engedélyezett.

1.16 Hegesztési bemutatókat csak szakember végezhet a rendszer állandó felügyelete mellett.

2 Gázrendszerek tartályból történő ellátással

2.1 LPG-tartályok nem engedélyezettek.

2.2 Ha több palackra van szükség az 1.11 pontban feltüntetett mennyiségnél, kérvényezni lehet 
az ez alól való mentesítést.

Egy informális kérelmet kell benyújtani Ulm városának Bürgerdienste (BD I) részlegénél, 
egy másolatot pedig az Ulmi tűzoltóság "Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz részleg 
részére. A kérelemhez csatolni kell egy helyszíni tervet, a tervezett tartályméretet, illetve a 
tartály tervezett felállítási helyét. A kérelemnek a rendezvény időpontja előtt legalább 8 
héttel be kell érkeznie.

3 Üzemeltetés

3.1 Üzembehelyezés előtt kötelező a rendszer szakember által történő ellenőrzése a BGG 935 és 

3.2 Nyitvatartási időben a palackcsere nem megengedett.

3.3 Minden palackcsere után ellenőrizni kell a csatlakozó tömörségét szivárgáskereső spray segítségével.

3.4  A gázpalackokat és berendezéseket csak a gyártó által kiadott használati utasításnak
megfelelően lehet használni.

3.5 Gázzal működő teraszfűtők használata általában nem megengedett a rendezvény területén.

3.6 A gázzal működő eszközöket csak olyan személyek üzemeltethetik, akik ismerik ezen eszközök 
működési elveit, tudatában vannak a gázhasználatra vonatkozó alapvető követelményeknek és 
megbízhatóan teljesítik a feladataikat.

Az üzemeltető felelős balesetek és tűz megelőzéséért a megfelelő eszközök 
biztosításával és a megfelelő intézkedések betartásával.

BGG 937 alapján. Az ellenőrzést igazoló dokumentumot a helyszínen kell tartani és 
hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.
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3.7 Nagyméretű gázberendezések esetén mindig biztosítani kell egy nyomásszabályozót (SAV) és 
egy szivárgásgátló biztonsági szelepet (PRV) a nagy nyomásnövekedés megakadályozása érdekében.

3.8  Az eszközök használatának befejezése után a főzárószerelvényeket el kell zárni.

3.9 Szivárgás esetén a tartályok és palackok zárószelepeit azonnal le kell zárni, az összes gyújtóforrást
el kell távolítani és minden gyújtási lehetőséget ki kell zárni.

3.10  A csöveken és záróeszközökön keletkezett jegesedés csak olyan módon távolítható el, amellyel  
elkerülhető a veszélyes felmelegedés és gyulladás veszélye.

3.11 A hősugárzó források és a palackok között legalább 70 cm-es távolságot kell biztosítani,
hővédőlemezzel nem rendelkező gáztűzhelyek esetében legalább 30 cm távolság tartandó.

4. Tűzoltókészülékek gáz használatánál

4.1  Olyan létesítményekben, ahol gázzal működő eszközöket használnak főzés, grillezés, fűtés és 
melegítés céljából, legalább 6 kg-os DIN E3 ABC  porral oltó készüléket kell készenlétben 
tartani.

4.2 Olajsütő használata esetén egy DIN E3 F tűzvédelmi osztály besorolású min. 6 literes oltó-
készülék is szükséges.

Megjegyzés:
a fent megnevezett pontokon kívül a gázpalackok felállítására és használatára vonatkozóan a 
következő előírásokat is be kell tartani:
Betriebssicherheitsverordnung, Technische Regeln Druckbehälter (TRB): TRB 600, 610, 700, 801 
Nr. 25 Anlage; Technische Regeln Druckgase (TRG): TRG 280; Technische Regeln Flüssiggas (TRF 
1996); Gefahrgutverordnung Straße (GGVS); Unfall-verhütungsvorschriften (GUV 9.7 oder BGV 
D 34). 




