Katalog ofertowy

GRUPA
LINIA

Dystrybutory gazowe LPG
MAJOR

TYP

4701.xxx/2/LPG/40/PRE

Dystrybutor na jeden produkt, wykonanie dwustronne, wydajność 40 l/min.
Przeznaczenie: propan – butan (LPG),
Wyposażenie standardowe w cenie dystrybutora:


Licznik elektroniczny Beta Control wyposażony w: kalibrację
elektroniczną przepływomierza, kompensacji wydanej ilości paliwa
w 15 ºC, energooszczędne wyświetlacze z podświetleniem LED,



Temperatura pracy w zakresie - 40 ºC do + 60 ºC bez konieczności
dodatkowego ogrzewania,



Pistolety Brevetti Nettuno,



Złącza zrywalne,



Preselekcja z elektrozaworami proporcjonalnymi,



Wykonanie standardowe ze stali o wysokich walorach odporności na
rdzę: stal nierdzewna,

Oferta handlowa dla tej klasy odmierzacza jest najbogatszą ofertą na rynku
polskim jako wiodącego dostawcy urządzeń dystrybucyjnych z tradycjami
sięgającymi lat 60 - tych.
Komunikacja ze sterownikami: PV 3500, DOMS PSS 5000, PLS lub bezpośrednio z Systemami Zarządzania
Stacją Paliw oraz z systemami sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych np.
HECTRONIC, ALMAR.
Dostępne wersje wyposażenia: Przycisk dla przywoływania obsługi stacji paliw, światło sygnalizacyjne,
monitoring otwarcia pokryw dystrybutora przez osoby niepowołane. Możliwość wykonania zabudowy
jednostronnej. Kolor dystrybutora dowolny z palety RAL
Dystrybutory spełniają wymogi MID i mogą być eksploatowane na terenie państw członkowskich UE.

Decyzją Komisji Konkursowej XIV Międzynarodowych Targów 'STACJA PALIW'
2007 nagrodzony nagrodą Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych
za
„NOWĄ LINIE ODMIERZACZY PALIW V – LINE”

Linia

POPULAR

TYP

8991.622/LPG/40 PRE, 8995.622/LPG/40 PRE,

Dystrybutor na jeden produkt, wykonanie dwustronne, jeden wąż – typ 8991, dwa węże – typ 8995,
wydajność 40 l/min.
Przeznaczenie: propan – butan (LPG),
Wyposażenie standardowe w cenie dystrybutora:


Licznik elektroniczny Beta Control wyposażony w: kalibrację
elektroniczną przepływomierza, kompensacji wydanej ilości paliwa
w 15 ºC, energooszczędne wyświetlacze z podświetleniem LED,



Temperatura pracy w zakresie - 40 ºC do + 60 ºC bez konieczności
dodatkowego ogrzewania,



Pistolety Brevetti Nettuno,



Złącza zrywalne,



Preselekcja z elektrozaworami proporcjonalnymi,



Wykonanie standardowe ze stali o wysokich walorach odporności
na rdzę: stal nierdzewna,

Oferta handlowa dla tej klasy odmierzacza jest najbogatszą ofertą na rynku polskim jako wiodącego dostawcy
urządzeń dystrybucyjnych z tradycjami sięgającymi lat 60 - tych.
Komunikacja ze sterownikami: PV 3500, DOMS PSS 5000, PLS lub bezpośrednio z Systemami Zarządzania
Stacją Paliw oraz z systemami sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych np.
HECTRONIC, ALMAR.
Dostępne wersje wyposażenia: Przycisk dla przywoływania obsługi stacji paliw, światło sygnalizacyjne,
monitoring otwarcia pokryw dystrybutora przez osoby niepowołane. Możliwość wykonania zabudowy
jednostronnej – dotyczy typu 8991.xxx. Kolor dystrybutora dowolny z palety RAL.
Dystrybutory spełniają wymogi MID i mogą być eksploatowane na terenie państw członkowskich UE.
Decyzją Komisji Konkursowej XIV Międzynarodowych Targów 'STACJA PALIW'
2007 nagrodzony nagrodą Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych
za
„NOWĄ LINIE ODMIERZACZY PALIW V – LINE”

Linia

MINOR

TYP

8991.623/LPG/40 MINOR PRE

Dystrybutor na jeden produkt, wykonanie jednostronne, jeden wąż, wydajność 40 l/min.
Przeznaczenie: propan – butan (LPG),
Wyposażenie standardowe w cenie dystrybutora:


Licznik elektroniczny Beta Control wyposażony w: kalibrację
elektroniczną przepływomierza, kompensacji wydanej ilości
paliwa w 15 ºC, energooszczędne wyświetlacze z
podświetleniem LED,



Temperatura pracy w zakresie - 40 ºC do + 60 ºC bez
konieczności dodatkowego ogrzewania,



Pistolety Brevetti Nettuno,



Złącza zrywalne,



Preselekcja z elektrozaworami proporcjonalnymi,



Wykonanie standardowe ze stali o wysokich walorach
odporności na rdzę: stal nierdzewna,

Oferta handlowa dla tej klasy odmierzacza jest najbogatszą ofertą na rynku polskim jako wiodącego dostawcy
urządzeń dystrybucyjnych z tradycjami sięgającymi lat 60 - tych.
Komunikacja ze sterownikami: PV 3500, DOMS PSS 5000, PLS lub bezpośrednio z Systemami Zarządzania
Stacją Paliw oraz z systemami obsługi flot transportowych np. HECTRONIC, ALMAR.
Dostępne wersje wyposażenia: Przycisk dla przywoływania obsługi stacji paliw, światło sygnalizacyjne,
monitoring otwarcia pokryw dystrybutora przez osoby niepowołane. Możliwość wykonania zabudowy
dwustronnej. Kolor dystrybutora dowolny z palety RAL.
Dystrybutory spełniają wymogi MID i mogą być eksploatowane na terenie państw członkowskich UE.
Decyzją Komisji Konkursowej XIV Międzynarodowych Targów 'STACJA PALIW'
2007 nagrodzony nagrodą Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych
za
„NOWĄ LINIE ODMIERZACZY PALIW V – LINE”

