EURO-CYL

600 do 1000 litrów

Wielofunkcyjny zbiornik magazynowo-transportowy
Przedstawienie produktu
 idealny jako mobilne lub
stacjonarne źródło zasilania w gaz
 łatwa regulacja ciśnienia
 łatwo dostępne i widoczne,
montowane od frontu
oprzyrządowanie
 zgodny ze standardami
europejskimi

Lepsze osiągi
 duża mobilność i szybkie
napełnianie
 pobór gazu i/lub cieczy
 stałe pobory od 21 Nm3/h do 42 Nm3/h
 automatyczna optymalizacja ciśnienia
roboczego i minimalizacja strat

Minimalizacja kosztów
 dobra izolacja umożliwia długotrwałe
przechowywanie i niewielkie
odparowanie własne
 zwiększona trwałość i przedłużony okres
użytkowania dzięki wykonaniu zbiornika
i elementów zawiesi ze stali szlachetnej
 zwarta pionowa konstrukcja poprawia
osiągi i zmniejsza wymaganą minimalną
powierzchnię składowania
 łatwa regulacja ciśnienia roboczego

Trzy praktyczne pojemności
 600 litrów
 800 litrów
 1000 litrów
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Opcjonalne wyposażenie dodatkowe






wykonanie niskociśnieniowe
napełnianie „od góry”
dodatkowa parownica
zawory odcinające przyrządów pomiarowych
kolektor przyłączeniowy poboru gazu

EURO-CYL

600 do 1000 litrów

Specyfikacja techniczna

* dla ciśnienia 0 bar dla N2, O2, Ar i 10 bar dla CO2 i N2O
** dodatkowa parownica – waga ok. 20kg
Uwaga: wszystkie modele i ich specyfikacja mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia

Regulator MCR
 łatwa regulacja
 regulator ciśnienia
 kalibrowana mikrometrowa
śruba regulacyjna
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Legenda
1 wskaźnik poziomu
2 manometr
3 zawór zrzutowy niskiego
ciśnienia
4 płytka bezpieczeństwa (opcja)
5 zawór bezpieczeństwa
7 regulator
8 zawór odcinający regulatora
9 napełnianie „od dołu” / pobór fazy
ciekłej
10 pobór fazy gazowej (kolektor
przyłączeniowy – opcja)
11 przyłącze próżni / płytkowy zawór
bezpieczeństwa
12 parownica
13 parownica odbudowy ciśnienia
14 zawór upustu fazy gazowej /
kontrolny maksymalnego napełnienia
15 zawór odcinający (opcja)
16 zawór odcinający (opcja)
17 dodatkowy pobór fazy ciekłej
(opcja)
18 napełnianie „od góry” (opcja)
19 dodatkowa parownica (opcja)
20 przyłącze (opcja)

