BlueSlimLine
Inovativní výdejní zařízení
na AdBlue®
Osvědčená evropská technika.
Jednička na trhu nyní v novém designu.

BlueSlimLine výdejní zařízení jsou kompletní celky na výdej
močoviny ve speciální nádrži pro venkovní použití, velikost
nádrže od 1333 do 15000 litrů v provedení pro veřejný
i neveřejný výdej.
VÝHODY VÝROBKU
Kompletní výdejní zařízení na AdBlue® v kompaktním provedení (Plug and Play).
Jednoduše ovladatelný ukazatel údajů se samostatně uzavíratelnými dvířky pro provoz v zimě.
Prodloužená možnost skladování AdBlue® díky výkonné izolaci nádrže a flexibilnímu vytápění.
které zajišťují optimální podmínky pro uskladnění AdBlue®.

STANDARTNÍ VYBAVENÍ
Stabilní rámová nepropustná konstrukce s vnitřní nádrží.
Management-Systém nádrže Titan, speciálně vyvinutá řídící jednotka pro nádrže na AdBlue®
s měřidlem stavu hladiny, 4-20mA výstup pro připojení telemetrie, spojovací jednotka k připojení
externího systému sběru dat z nádrže (výstup 100 impulzů/litr, otevřený kolektor, max. 12 V DC),
pojistka přeplnění a sonda úniku dle zákona o ochraně spodních vod.
2“plnící potrubí s TODO 2“ spojkou a 1“ sací potrubí s jemným filtrem a zpětným ventilem
(záklopkou).
Topení (500W) a ventilátor chlazení.
Uzamykatelná, centrální přístupová dvířka k technickému prostoru.
Výdejní panel je možné umístit na čelní straně nebo na jedné z podélných stran.
Schváleno Německým ústavem pro stavební techniku.

VYBAVENÍ SE SYSTÉMEM PRO NE VEŘE JNÝ VÝDE J
Sklolaminátový výdejní panel s navijákem hadice a 6m výdejní hadicí, automatická výdejní
pistole, držák na výdejní pistoli s vypínačem, litrové počitadlo a celkové vydané množství.
Čerpadlo s příslušenstvím a omezením doby běhu, čerpací výkon cca. 30 l/min, pojistka běhu
na sucho, včetně průtokoměru s vysílačem impulzů (100 jednoduchých impulzů/litr).

VYBAVENÍ S VEŘEJNÝM VÝDEJNÍM SYSTÉMEM
Výdejní panel z ušlechtilé oceli, výdejní pistole s integrovaným vypínačem, počitadlo ceny
s LCD digitálním ukazatelem litrů, ceny za litr a celkové ceny, celkové počitadlo, výstup na
propojení s externími evidenčními a pokladními systémy, datová komunikace s ER3 protokolem
pulzní výstup s dvojitým impulzem (100 pulzů/litr), naviják s 5m výdejní hadicí, automatická
výdejní pistole a osvětlení počítadla.
Čerpadlo 230V, 50 Hz, 0,75 kW, s omezením doby běhu, čerpací výkon cca. 30 l/min, pojistka
běhu na sucho, tepelná ochrana motoru.
Schváleno dle MID Zulassung (Measurement Instruments Directive) č. DE-07-MI005-PTB022.
Typ

Objem v litrech

Délka

Šířka

Výška

BSL 2500
BSL 5000
BSL 7500
BSL 10000
BSL 15000

2500
5000
7500
10000
15000

2350
3700
5050
6400
9220

1530
1530
1530
1530
1530

2340
2340
2340
2340
2340

BSL 1333
BSL 2650
BSL 4000
BSL 5300

1 333
2650
4000
5300

2000
3000
4000
5000

1200
1200
1200
1200

2340
2340
2340
2340

Distributor:
Kingspan Environmental Sp. z o.o.

Záruka na nádrž 5 let, záruka na příslušenství 2 roky (Flaco panel 1 rok,
baterie do průtokoměru a zařízení Watchman 1/2 roku).
Připouštějí se rozdíly v odstínu barvy výrobků představených na letácích,
vyplývající z kvality tisku. Specifikace výrobků se mohou nepatrně lišit;
pro získání aktuální nabídky prosíme, kontaktujte naši kancelář nebo
nejbližšího distributora.
Záruka se vztahuje pouze na výrobky používané dle instrukcí výrobce.
Rozměry výrobků se mohou lišit v rozsahu +/-1%
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