
výdejní hadice 4 a� 8 m

manuální nebo automatická výdejní pistole
mo�nost instalace rozšiøující sady pro zapojení
kontejnerù do baterie

Doplòky:

analogový ukazatel stavu PHM

Hmotnost:
kontejner 80 kg,
s èerpadlem 95 a� 100 kg dle typu výdejního èerpadla

Technické parametry:

kontejner:

èerpadlo:

Pøíplatek

ceny bez DPH

automatická pistole (pro MN a ELTO) 1.290,-
pøíplatek za hadici délky 6 m 1.260,-
pøíplatek za hadici délky 8 m 1.660,-
propojovací armatura  1.680,-
zpìtný ventil do sání 380,-
elektronický prùtokomìr  3.200,-
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Typ: 1000 NIV-Q
Vyhovuje ÈSN 650201 pro skladování hoølavin III. tøídy nebezpeènosti

Objem: 1000 l
Vnitøní obal: bezešvá vnitøní nádr� z HDPE (dle DIN)
Vnìjší obal: z ocelového, �árem zinkovaného plechu, všechny švy svaøené

1000 l – NIV - Q
Objem: 1000 l
Rozmìry: délka 1140 a� 1540 mm (dle výdejního èerpadla)
šíøka 720 mm
výška 1700 mm (vèetnì armatur)
Hmotnost: 95 a� 100 kg (dle typu výdejního èerpadla)
Vnitøní obal: bezešvá vnitøní nádr� z HDPE (dle DIN)
Vnìjší obal: z ocelového, �árem zinkovaného plechu, všechny švy svaøené
Èerpadlo: 12 V, 24 V nebo 220 V
Prùtokomìr: mechanický s tøímístným nulovacím poèitadlem a šestimístným registrem
Doplòky: analogový ukazatel stavu PHM
výdejní hadice 4 a� 8 m
manuální nebo automatická výdejní pistole
mo�nost instalace rozšiøující sady a jednotlivé nádr�e zapojit do baterie
mo�nost instalace rozšiøující sady a jednotlivé kontejnery zapojit do baterie

prùtokomìr:
mechanický s tøímístným nulovacím poèitadlem
a šestimístným registrem
pøesnost 1% pøi plném prùtoku
za pøíplatek elektronický prùtokomìr s vyšší pøesností

napìtí
V

12
24
adaptabilní 12/24
230

max. proud
A

22
13
25/16
2,2

max. prùtok
(minimální odpor na výstupu)

50          l/min
52
35/72
55

tlakový prùtok
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Dvoupl. nádr�, èerpadlo 12 V nebo 24 V, man.pistole, 4m hadice 45 – 60 l / min 22.990,-
Dvoupl. nádr�, èerpadlo 12 V nebo 24 V, man.pistole, 4m hadice prùtokomìr 40 – 55 l / min 26.690,-
Dvoupl. nádr�, èerpadlo 220 V, man.pistole, 4m hadice 50 l / min 24.290,-
Dvoupl. nádr�, èerpadlo 220 V, man.pistole, 4m hadice, prùtokomìr 45 l / min 27.990,-
Pøíplatek (ceny bez DPH) :
automatická pistole (pro MN a ELTO) 1.290,- výdejná stojan compact 45 1.900,-
pøíplatek za hadici délky 6 m 1.260,- dvoupláš�ová nádr� 17.490,-
pøíplatek za hadici délky 8 m 1.660,- propojovací armatura (vrchem!) 650,-

1000 l – NIV – Q

Objem: 1000 l


