obchodní a servisní zastoupení

Bezpečně dávkovat a skladovat
Dávkovací zásobníky

Bezpečně dávkovat a skladovat

Rozsah dodávky

Zásobníky a záchytné vany jsou důležité součásti
dávkovacích zařízení, pro bezpečné dávkování a
sladování nebezpečných kapalin. Připravené
dávkovací zásobníky mohou být přímo pro
dávkovací
čerpadla,
armatury
a
míchačky
připraveny.
Zásobníky jsou z UV stabilizovaného Polyethylenu
bezešvého vyrobeny na rotační bezešvé fúzi a jsou
dodávány pro objemy od 35 – 1000 l.
Teplotní odolnost je do 60 0C zaručena. Na spodní
hraně zásobníku se nachází závitová pouzdra pro
možnou montáž upevňovacích úhelníků. Tyto jsou
doporučovány k upevnění zásobníků na montážní
nebo základové desky.

● uzavřené dávkovací zásobníky z Polyethylenu
přírodní nebo černý
● černá šroubovací víka z EPDM těsněním a
přiloženém FPM těsnění
● upevňovací rovina pro montáž armatur
● zobrazená odměrná stupnice v litrech
● upevňovací set skládající se z úhelníků, šroubů a
podložek, (ne u zásobníku 35l)
● zapuštěná závitová matka G ¾ (dodávka
neprůchozí) k vyprázdnění
● na výběr jsou předchystané zásobníky
s upevňovací deskou pro dávkovací čerpadlo a
armatury

Plynotěsné dávkovací zásobníky

Prevence před vnikem vlhkosti

Jsou v zásadě dva důvody mít plynotěsný zásobník:
● agresivní, jedovaté nebo páchnoucí média nesmí
žádné výpary vydávat do atmosféry
● v zásobníku je médium které nesmí přijít do styku
se vzdušnou vlhkostí

K prevenci proti vniku vlhkosti do zásobníku slouží
vlhkost pohlcující patrony se silicovým gelem.
Patrony působí na základě své jemné zrnitosti
náplně dostatečně v tomto popsaném účelu
zanechávají přitom dostatek vzduch pro vstup a
výstup a chrání zásobník před přetlakem a pod
tlakem.

Těsnost je při uzavřeném zásobníku se
šroubovacím uzávěrem dána. Pro perfektní
vyprázdnění a plnění musí mít zásobník dostačující
ventilační možnost k atmosféře. Toho je docíleno
speciálními patronami.

Prevence před plynováním
Ve spojení se zplynováním jsou nasazovány patrony
s aktivním uhlím. Škodlivé plyny mohou pro po větší
časovou dobu být neškodně absorbovány.
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Rozměry
dávkovací zásobníky 35 l – 1000 l
obsah
35 l
75 l
100 l
200 l
300 l
500 l
1000 l

H
500
650
805
910
1060
1210
1300

D
320
460
460
600
670
790
1100

L
500
625
785
880
1030
1180
1230

všechny rozměry v „mm“
vyprazdňovací výlisek G 3/4
obdélníkový dávkovací zásobník 45l

vyprazdňovací výlisek G ¾
všechny rozměry v „mm“
upevňovací úhelník

všechny rozměry v „mm“

Příslušenství
Navařovací matice
PE přírodní nebo PE černá s cylindrickým, trubkovým, vnitřním závitem
Závitová ucpávka
PE přírodní, PE červená nebo PE černá k uzavření zásobníku
Sací přípravek
Sestává se ze sacího řípravku s uzavíracím ventilem a dasou těsnění FPM a EPDM
Zástrčkový zámek
Zámek pro šroubovací víko (ne u zásobníku 35 l)

Záchytné vany
Jsou k dodání pro všechny velikost zásobníků
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