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SlimLine 4000 litrów
Zalety produktu:
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•
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Mo liw  umieszczenia dystrybutora w 3 ró nych pozycjach - cz owo lub na jednym z boków
Produkt posiada legalizowany przep ywomierz z w wietlaczem podaj cym ilo  i wart
przetankowanej cieczy, co znacznie u atwia kontrol  dystrybucji AdBlue®
Estetyczna, zwarta konstrukcja umo liwia posadownienie zbiornika na ograniczonej przestrzeni
Bogate wyposa enie standardowe u atwia obs ug  i eksploatacj  urz dzenia nawet w trudnych
warunkach atmosferycznych
Dobra izolacja termiczna oraz system grzewczo-wentylacyjny zastosowane w SlimLine, umo liwia
przechowywanie rodka AdBlue® w odpowiednim zakresie temperatur
Dwup aszczowa konstrukcja zbiornika oraz zastosowanie systemu wykrywania przecieku, wsk nika
nape nienia oraz zabezpieczenia przed przepe nieniem, uniemo liwiaj  wydostanie si  magazynowanej
substancji na zewn trz
Wzmocniona konstrukcja zapewnia odporno  na uszkodzenia mechaniczne - polietylenowy zbiornik
umieszczony we wzmocnionym kontenerze
Podnoszony dach u atwiaj cy przeprowadzenie zabiegów konserwacyjnych
Zamykana obudowa dystrybutora chroni przed dost pem osób niepow anych oraz przed dzia aniem
zmiennych warunków atmosferycznych
Dzi ki zastosowaniu systemu sterowanego mikrokontrolerem, zbiornik jest atwy w obs udze i
eksploatacji oraz nie wymaga z o onych dzia  konserwacyjnych
Produkt posiada ram  pod ogow , która u atwia jego przewo enie wózkiem wid owym
Linia nape niaj ca ze suchoz czem znajduje si  na poziomie roboczym, co znacznie u atwia nape nianie
ur dzenia
Gwarancja: 5 lat na zbiornik, 1 rok na wyposa enie
Produkty Titan Eko spe niaj  wymogi BS EN ISO 9001:2000 FM 57348

Wyposa enie standardowe:
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•
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•
•
•

Panel steruj co - kontrolny
Legalizowany zespó  dystrybutora o wydajno ci max. 30 l/min.
Przep ywomierz z pod wietlanym w wietlaczem LCD pokazuj cy aktualn  oraz ca kowit  ilo
i wart  zatankowanego AdBlue®
Pompa zasilana napi ciem 230 V AC
Wsk nik aktualnego poziomu
Przewód dystrybucyjny o d ugo ci 6m ze zwijad em
Automatyczny nalewak
Czujnik przecieku
Zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem
Sygnalizacja maksymalnego poziomu
2” linia nape niania zbiornika z suchoz aczem
Automatyczny system ogrzewania i wentylacji zapewniaj cy utrzymanie temperatury cieczy
w wymaganym zakresie

Wyposa enie opcjonalne:
•
•

Mo liw  zdalnego wysy ania danych dotycz cych  aktualnego poziomu AdBlue® w zbiorniku
Mo liw  po czenia dystrybutora z systemem kasowo-rozliczeniowym

Wymiary SlimLine:
obj t  [litry] wysoko  [mm] szeroko  [mm] ugo  [mm]

4000 2340 1530 3370

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

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 OROME.

BS EN ISO 9001:2000
FM 57348

OROME
Ul. Pu askiego 17, 46-200 Kluczbork
Tel. +48 77 417 05 06,    Fax +48 77 544 93 23
Website: www.orome.pl
e-mail: orome@orome.pl
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