EURO 4500 VI
Multiproduktové výdajné stojany rady EURO 4500 VI sú určené pre verejné
čerpacie stanice s pripojením k riadiacemu systému. Umožňujú integráciu
unikátneho riešenia zkvapaľňovania benzínových pár CleanAIR. Kombinujú
všetky výhody ako flexibilitu, precíznosť, atraktivný a kompaktný dizajn pre všetky
varianty a umožňujú doplnenie multimediálneho platobného terminálu OPT.

u Vynikajúci pomer cena/kvalita

u Mimoriadna spoľahlivosť
u Vysoká úroveň výrobných štandartov
u Moderný, príťažlivý a kompaktný dizajn

ELEKTRONICKÉ POČÍTADLO CEM
Vďaka jeho modulovej koncepcii pri použití najmodernejších
technológií dosahuje vysokej úrovne spoľahlivosti a flexibility.
Protokoly komunikácie Petrotec, pulzné rozhranie, IFSFLON, Er3, G a iné umožňujú použitie vo všetkých krajinách
uRiadi 2 výdajné miesta
uRiadi výdaj až 5 produktov z 10 výdajných pištolí
uKlávesnica predvoľby ceny alebo objemu
uElektronický a elektromechanický totalizátor pre každú
hadicu
uMonitoring tepelnej ochrany motora a činnosti ventilov
uVnútorná autodiagnostika
uPodsvetlený 1” LCD displej (6-6-4) s vysokým kontrastom

SACIE ČERPADLO
Čerpací monoblok Petrotec, typ “RTF” - vysoko odolné
objemové čerpadlo
uIntegrovaný odlučovač plynov a spätný ventil na výstupe
uBypass nastaviteľný do 3,5bar
uTrojfázové alebo jednofázové napájanie, 50 alebo 60Hz
uFilter z nerezovej oceli 100mm
uPripojenie 1 1/2” 400mm dlhým pružným vlnovcom
uMaximálny prietok: 50 / 90 / 130 L/min
uMinimálny prietok: 5 L/min
uElektromotor: 0,75 / 2,2kW (s tepelnou ochranou)
uPracovný tlak: 1,3 / 3 bar
u

MERAČ
Merač Petrotec, typ “PTF25-80” pre každú hadicu
Štvorpiestový merač zaisťuje stabilné meranie s vysokou
presnosťou +-0,2%
uMaximálny tlak: 3bar
uMaximálny prietok: 130 L/min
uMinimálny prietok: 2,5 L/min
uObjem na otáčku: 0,5 L
u
u

KONŠTRUKCIA
Základ: Pozinkovaná oceľ, dvojitý náter
Karoséria: Nerezová oceľ (AISI 316)
uPlechy: Hliník, dvojitý náter
u
u

HADICE A PIŠTOLE
Elaflex 5/8”, 3/4” a 1”
Automatická výdajná pištol ZVA Elaflex

u
u

NADŠTANDARTNÁ VÝBAVA
Stojan pre tlakový systém
Prietok 90 alebo 130 L/min
uPrepínač prietoku (50/90 L/min)
uJednofázové napájanie
uPredvolba objemu a ceny
uNerezový pružný záves hadice
uPriehľadítko
uTrhacia spojka medzi pištoľou a hadicou
uFarebné hadice a návleky
uZákaznícke farebné prevedenie
uInterfejs pre iné zaradenia
uSatelit
uOdsávanie benzínových pár
uMonitorovanie odsávania benzínových pár
uVyhrievanie elektroniky
uHlasový modul
uZákladový rám
uMultimediálny OPT
u
u
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