
Tank blau!
Tankuj z systemem zbiorników TITAN BlueSteel!

BlueSteel
BlueSteel to system naziemnych zbiorników
ze sta l i o pojemno ci 10 000l do 30 000l
przeznaczonych do tankowania
wodnego roztworu mocznika AdBlue®.

Na yczenie kl ienta istn ie je mo l iwo  wykonania
zbiorn ików do stosowania pod ziemi .

Zb iorn ik i BlueSteel spe nia j  wszystkie wymogi
prywatnych, gminnych i publ icznych stacji paliw.

BlueSteel BSA 10/1,6

Wyposa enie:

zbiorn ik sta lowy naziemny, dwup aszczowy,
produkowany zgodnie z DIN6616
sta l S235JRG2 zgodnie z EN10025,
kolor zewn trzny RAL 9016
wew trzna pow oka NaviGuard odporna
na dzia anie AdBlue®
aprobata WHG (niemiecka ustawa
o gospodarce wodnej)
zamykana obudowa chroni w az rewizyjny,
przewody i ca  wyposa enia przed zmiennymi
warunkami  atmosferycznymi oraz dost pem
osób niepowo anych
dach ro letowy (opcja)
zabezpieczenie przed przepe nieniem
ze zintegrowanym alarmem
kana cz cy górn  pokryw  zbiorn ika
z obudow  dystrybutora
l in ia nape nia j ca ze sta l i szlachetnej – DN50
ze sprz em TW 50 (suche sprz o dost pne
jako opcja)
w  ssawny ze sta l i szlachetnej
– DN32 z zaworem zwrotnym i f i l t rem
odpowietrznik ze sta l i szlachetnej
ogrzewanie zbiorn ika z termostatem cyfrowym
sonda przecieku

Mo liwe ustawienie dystrybutora
w trzech pozycjach.

Produkt dost pny równie  jako system
tankowania z dystrybutorem i podestem.
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Tank blau!
Tankuj z systemem zbiorników TITAN BlueSteel!

Parametry techniczne:

Tabela z wymiarami dla naziemnych zbiorników ze stali zgodnie z DIN 6616:

Pojemno rednica ugo  zbiornika D ugo  segmentu Ci ar*

V
[m3]

1
3
5
8

10
10
13
16
20
25
30
20
25
30

Dz
[mm]
1000
1250
1600
1600
1600
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2500
2500
2500

Lo
[mm]
1470
2740
2860
3790
5360
3680
4530
5580
6830
8480
9980
4620
5620
6820

Lp
[mm]
1150
2300
2300
3250
4800
3000
3850
4900
6150
7800
9300
3800
4800
6000

[kg]
820

1204
1600
2240
2450
2780
3210
3740
4380
5250
6040
4900
5600
6660

* Przybli ony ci ar zb io rn ika bez dystrybuto ra

Dystrybutor wodnego roztworu mocznika AdBlue® FLACO bez legalizacji

obudowa ze stal i szlachetnej z izolacj

drzwiczki prof ilowane ze stal i szlachetnej z otworem

ogrzewanie, 0,5 KW z termostatem i czujnikiem mrozu

panel dystrybutora z mocowaniem nalewaka

ze zintegrowanym wy cznikiem
6-pozycyjny licznik cyfrowy (i lo  ca kowita)

jednofazowe wyj cie impulsów, 100 imp/ l

zwijad o z w em o d . 4m

samozamykaj cy nalewak

pompa wirowa, silnik indukcyjny, zasilanie 230 V, 0,7 kW
wydajno  ok. 30l/min. ci

nienie ok. 3bar zabezpieczenie

biegu suchego termiczna

ochrona silnika

Z legalizacj

kalkulator ceny z cyfrowym wy wietlaczem LCD

(i lo  w li trach, cena podstawowa, cena i ilo  ca kowita)

wy cznik niskiego poziomu dla uzyskania legalizac ji mo

liwo  pod czenia systemów kasowych

poprzez protokó  ER3/4 i wyj cie dwupulsowe

wziernik z o wietleniem

certyf ikat PTB nr Z 5.128/05.14
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