Blandekar
Arma AT 8395A
For blanding og påfylling av væsker for kjølesystem, som
for eksempel blandinger av vann og etylenglykol.
Dimensjon: 60 - 1000 liter
Temperaturområde: 0 °C til 80 °C
Materiale: MD-Polyeten
Programtekst:
PLB.2 åpne sisterner for lagring av flytende medier
Blandingskar AT 8395A .... med volum ..... liter, med selvsugende
påfyllingspumpe og tilhørende armatur.
Kvalitetssikring
Utstyret er i overrensstemmelse med MD 2006/42/EG og EMC
2004/108/EG, samt CE-merket.
Detaljert liste:
1. Kar i MD-polyeten, men skrulokk. Diameter 150 mm
2. Påfyllingspumpe Wilo-Jet WJ203, 1-fas 230V, 50Hz, merkestrøm
5,2A, effekt 1,2 kW, beskyttelsesklasse IP44
3. Påfyllingsventil, AT3640-25
4. Blandingsventil, AT3634-25
5. Manometer AT4258-8-6, gradering 0-6 bar
Mål og vekt
Volum
A
B
Vekt
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60
1040
450
21

100
1190
520
23
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200
1730
520
27

300
1675
650
30

500
1925
750
40

1000
1920
1050
58

Blandekar
Arma AT 8395A
Funksjon og konstruksjon
Komplett blandingskar med påfyllingspumpe og nødvendig armatur for blanding og
påfylling av væsker bestående av f.eks. 70% vann og 30% etylenglykol- Blanding skjer
med hjelp av pumpen når påfyllingsventilen er stengt og blandeventilen er åpen. Når
blandingen er klar åpnes påfyllingsventilen samtidig som blandingsventilen stenges og
væsken pumpes inn i systemet.
Karet er av næringsmiddelgodkjent naturlig MD-polyeten som er gjennvinningsbar
og korrosjons- og kjemikaliebestandig. På utsiden er det en tydelig volummerking
som forenkler blandingen. Med selvsugende jetpumpe, pumpehus og pumpehjul av
rustfritt stål og som har innebygd termisk motorbeskyttelse. Start og stop skjer med
strømbryteren som sitter direkte på pumpen.
Tekniske data:
Inngående standard påfyllingspumpe er selvsugende, type enstegsjetpumpe og klarer
maks drifttrykk på 4,3 bar.
Installasjon:
For enkel tilkobling mot systemet, inngår en rørkobling med friløpende kuplingsmutter
DN25. Leveres med 2 meter kabel og jordet stikkpropp. Karet har myktettende
rørgjennomføringer for maks beskyttelse mot surgjøring av væsken, som er en feskvare
og som ellers raskt brytes ned, med andre egenskaper som følger.
Vedlikehold og reservedeler:
Fyllpumper, ventiler og trykkmåler fås som reservedeler.
Merking:
Detaljer om størrelse, artikkelnummer, årsmodell og produsentenes navn er angitt på
karets skilt.
Kontakt oss for nærmere bestilling.

Oslo / Asker
Bergen			
Moss			
www.sgp.no

Tel: 67 52 21 21
Tel: 55 95 06 00
Tel: 69 20 54 90

