
9000l
Innowacyjne rozwi zania
w zakresie magazynowania
AdBlue®



Zalety produktu
•

•

Eliminuje konieczno  tankowania
na stacji paliw lub dowo enia
AdBlue® w pojemnikach
Dobra izolacja termiczna
oraz automatyczne systemy
grzewczo-wentylacyjne, umo liwiaj
przechowywanie rodka AdBlue®
w odpowiednim zakresie temperatur

Dane
techniczne

wysoko  / m 2,95
szeroko  / m 2,48

ugo  / m 5 3,285
pojemno  / l 9000
Panel kontrolno-steruj cy
Ultrad wi kowy wsk nik poziomu
Alarm max. poziomu > 90 dB
Wsk nik przecieku

• Dwup aszczowa, wzmocniona
konstrukcja zbiornika oraz

System grzewczy dla obudowy
dystrybutora

Dmuchawa gor cego powietrza

zastosowanie systemu wykrywania
przecieków, wsk nika nape nienia
oraz zabezpieczenia przed
przepe nieniem, uniemo liwiaj
wydostanie si  magazynowanej

Wyposa enie
standardowe

System sch adzania zbiornika Wentylator wyci gowy
Izolacja zbiornika wewn trznego Spieniona pianka poliuretanowa
Linia nape niaj ca Przewód 2” ze stali nierdzewnej z suchoz czem
Linia zasysaj ca Przewód 1” ze stali nierdzewnej z filtrem i zaworem

przeciwzwrotnym

substancji na zewn trz Automatyczny nalewak
z w cznikiem pompy w uchwycie

Zabezpieczenie przed nieprawid owym od o eniem
nalewaka

• Zamykana obudowa dystrybutora
chroni przed dost pem osób
niepow anych, uszkodzeniami

Zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem
Zabezpieczenia pr dowe wszystkich ur dz

wietlenie wn trza obudowy dystrybutora

•

•

•

mechanicznymi oraz przed
dzia aniem zmiennych warunków
atmosferycznych
Bogate wyposa enie standardowe
zapewnia atw , bezpieczn
obs ug , nie wymagaj c przy
tym szczególnych zabiegów
konserwacyjnych
Zbiorniki BlueMaster® 9000l
posiadaj  estetyczny kszta t i kolor,
co sprawia, e nie b  one stanowi y
nieprzyjemnego szczegó u w Twoim
otoczeniu
Zastosowanie najw szej jako ci
polietylenu odpornego na UV
i ekstremalne temperatury,

Zestawy
pompowe

Zestaw pompowy 1 - do u ytku
wewn trznego:
• pompa Suzzara Blue, zasilanie AC

230V/50 Hz i z termiczn  ochron
silnika

• moc 370 W
• przep yw max. 40l/min.
• max. ci nienie t oczenia 5 bar
• max. wysoko  podnoszenia 2m
• przep ywomierz Turbinox

o dok adno ci +/- 1%
• cyfrowy wy wietlacz LCD

z mo liw ci  kalibracji
• przewód dystrybucyjny 4m
• automatyczny nalewak ze stali

nierdzewnej i z uchwytem
wyposa onym w wy cznik pompy

System grzewczy zbiornika
wewn trznego

Zestaw pompowy 2 - z legalizacj  i mo liw ci  sprzeda y
AdBlue®:
• spe nia wymogi dyrektywy MID

(dyrektywa EU nr 2004/22/WE)
• estetyczna zabudowa  ze stali nierdzewnej
• pod wietlany wy wietlacz LCD pokazuj cy aktualn  i

ca kowit  ilo  przetankowanego AdBlue® w litrach, cen
jednostkow , ca kowit  i walut .

• zwijad o z w em dystrybucyjnym 6m
• automatyczny nalewak dystrybucyjny z w cznikiem

pompy w uchwycie
• jednofazowy silnik indukcyjny: 230V, 50Hz, 0,75 kW, IP 55

z ogranicznikiem czasu biegu (fabrycznie ustawiony
na 6 min) i ochron  termiczn

• wydajno  maksymalna oko o 30 l/min.
• ci nienie t oczenia ok. 3 bar
• przy acze do transmisji danych w formacie ER3/4

do zewn trznych systemów kasowo - roliczeniowych
Kabel grzewczy o mocy ok. 600W

zapewnia d ugoletni  eksploatacj Zwijad o w a z hamulcem lub bez hamulca

•

•

Zbiorniki BlueMaster® 9000l mo na
atwo transportow  przy pomocy
wózka wid owego
Linia nape niaj ca ze suchoz czem
znajduje si  na poziomie roboczym,
co znacznie u atwia nape nianie

Wyposa enie
opcjonalne
dla zestawu
pompowego 1

Mikroprocesorowy uk ad steruj cy
umo liwiaj cy rejestracj  ilo ci
wydanego paliwa ka demu z max.
50 u ytkowników. K dy u ytkownik
posiada indywidualny kod PIN.

Wyposa enie opcjonalne:
• oprogramowanie komputerowe umo liwiaj ce tworzenie

szczegó owych raportów rozchodu paliwa. Dane mog
b  przenoszone do komputera za pomoc  kluczyka
elektronicznego lub za pomoc  sta ego po czenia
kablowego

• elektroniczne kluczyki kodowe u ytkowników
(alternatywa dla kodów PIN)

zbiornika Automatyczny nalewak dystrybucyjny firmy Elaflex
• Szerokie mo liw ci rozbudowy

wyposa enia urz dzenia np.
mo liw  zamontowania uk adu
dystrybucyjnego z legalizowanym

Obudowa dystrybutora typu 1
przystosowana do zamocowania na
cianie (w oddaleniu od zbiornika)

* ci g dalszy kodu jest zale ny od specyfikacji zbiornika

Wymiary produktów mog  si  ró ni  w zakresie +/- 1%.

Obudowa dystrybutora typu 2 ze stojakiem przystosowana
do mocowania bezpo rednio do pod o a (w oddaleniu od
zbiornika)

•

•

przep ywomierzem, pokazuj cym
ilo  i wart  zatankowanego
AdBlue®
Gwarancja: 5 lat na zbiornik,
1 rok na wyposa enie
Produkt posiada certyfikat zgodno ci
DIBT i zosta  wyprodukowany
zgodnie z wymogami jako ciowymi
BS EN ISO 9001:2000

Dopuszcza si  r nice w odcieniach produktów przedstawionych na ulotkach, wynikaj ce ze specyfiki druku.
Specyfikacje produktów mog  nieznacznie ulec zmianie, w celu uzyskania aktualnej opcji wyposa enia produktu
prosimy o kontakt z biurem Titan Eko lub najbli szym dystrybutorem.

BS EN ISO 9001:2000
FM 57348
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