
Strojovna FDC 7000

MC BOX

FDC 2800

MOBILNÍ NÁDRŽE NA NAFTU 
FDC 2800 - 7000

VÝDEJ NAFTY POD KONTROLOU

Váš prodejce:

ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
tel.: +420 575 571 000
fax: +420 575 571 099
e-mail: elkoplast@elkoplast.cz

Specifikace:

dvojitý plášť, vnější plášť plní funkci havarijní nádrže (jímky) a je
schopen pojmout 110% objemu vnitřní nádrže,
servisní otvor s víkem na vnitřní nádrži, průměr 540 mm,
plnicí otvor s víkem na vnitřní nádrži, průměr 112 mm,
odvzdušňovací ventil,
nejsou pevně spojeny se zemí (nevyžadují stavební povolení),
vyrobeny z polyethylenu, UV odolné,
dlouhá životnost (nekorodují),
bezešvá technologie výroby (nehrozí prasknutí a úniky
ve svárech),
splňují hygienické normy pro skladování hořlavin III. třídy
s bodem vzplanutí nad 55°C, vyrobeny dle požadavků normy
EN13341,
integrované výdejní zařízení (jednoduchá obsluha),
lamelové čerpadlo se jmenovitým průtokem 60 l/min,
palivový filtr se separátorem vody, 30 mikronů,
tlaková antistatická výdejní hadice 4 m
(u typu FDC 2800) /6 m (u typu FDC 7000),
automatická výdejní pistole,
špičkový digitální průtokoměr s přesností +/- 0,5 %
(u typu FDC 7000) / spolehlivý analogový průtokoměr
s přesností +/- 1% (u typu FDC 2800),

uzamykatelná strojovna,
dálkový monitoring stavu hladiny nádrže,
elektronická kontrola úniku nafty z vnitřní nádrže s bezdrátovým
přenosem alarmu,
ventil proti přeplnění (zabezpečuje nádrž proti přeplnění
a úniku paliva při plnění z autocisterny) u typu FDC 7000,
spodní plnění rychlospojkou AC-2 (u typu FDC 7000) / plnění
cisternou vybavenou výdejní pistolí (u typu FDC 2800),
napájení 230 V.

Slouží k bezpečnému uskladnění a kontrolovanému výdeji motorové nafty, popř. některých dalších ropných produktů. 
Určeny pro všechny firmy požadující možnost lokálního plnění nafty za velkoobchodní ceny (dopravce, farmáře, lesní 
těžařské závody, průmyslové podniky apod.). 

další typy nádrží na www.nadrze-na-naftu.cz

typ FDC 2800 FDC 7000

jmenovitý objem (l) 2800 7000

délka (mm) 2360 2950

šířka  (mm) 1320 2435

výška (mm) 1880 2300

CZ

FDC 7000

Opce:

Záruka 5 let na plastovou nádrž,
3 roky na čerpadlo, 1 rok na ostatní zařízení.

digitální výdejní zařízení MC BOX (samoobslužné zařízení
s řídící jednotkou pro max. 80 uživatelů, z nichž každý má
svůj přístupový čipový klíč. Umožňuje odběr PHM jen určeným
pracovníkům a racionální kontrolu nad výdejem),
digitální průtokoměr (u typu FDC 2800),
výdejní hadice 6 m (u typu FDC 2800),
čerpadlo 100 l/min,
adaptér pro spodní plnění (u typu FDC 2800).

Popis:


