
ZAŁACZNIK nr 1. 

 

OPIS PRODUKTU:  

1. SW-100557 / Zbiornik 5000 FUDPS 

5000 litrów, dwupłaszczowy zbiornik na olej napędowy.  

 

INFORMACJE TECHNICZNE:  

 Średnica: 2360 mm  

 Wysokość: 2100 mm  

 Długość: 3100 mm  

 Pojemność: 5000 litrów  

 Materiał: Polietylen  

 Stabilizacja UV: Tak  

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:  

- bezprzewodowy czujnik aktualnego poziomu paliwa z wyświetlaczem połączony z systemem  

monitoringu przestrzeni pomiędzy płaszczami  

- zamykana na 2 zamki obszerna obudowa chroniąca układ wydawczy oraz przyłącza przed  

niepowołanym użyciem  

- zamykana na zamek pokrywa dostępu w zbiorniku zewnętrznym umożliwiająca dostęp do włazu  

rewizyjnego oraz przyłączy technologicznych  

- 600 mm właz rewizyjny w zbiorniku wewnętrznym umiejscowiony pod pokrywą dostępu  

umożliwiający w prosty sposób dostęp do zbiornika ( bez konieczności zdejmowania górnej części  

zbiornika zew. )  

- odpowietrzniki w zbiorniku wewnętrznym  



- przyłącze uziemienia  

- elektroniczny system przeciwprzepełnieniowy  

- króciec wlewowy 2`, do napełniania urządzenia  

- uchwyt nalewaka 

  

2.  SW-100397 / Pompa zanurzeniowa o wydajności 60-70 l/min 

 

Elektryczna pompa wirnikowa wykonana ze stali nierdzewnej 304 z dodatkowym filtrem stalowym.  

 Wydajność maks.: 60-70 l /min  

 Zasilanie: 230V, 50Hz  

 Moc: 850 W  

 Przyłącze: 1 1/4`  

3.  / Przepływomierz tłokowy z wyświetlaczem 

 

OPIS PRODUKTU:  

Przepływomierz - profesjonalny przepływomierz 4-tłokowy  

- z elektronicznym 2-kanałowym impulsatorem (przetwornik kąta obrotu)  



- z precyzja pomiaru 0,25 - 0,35%  

- z rozdzielczością 0,01litra/impuls  

- z możliwością kalibracji mechanicznej (koło kalibracyjne)  

- przepływomierz nieczuły na zakłócenia magnetyczne i elektromagnetyczne  

(nie można zakłócić pracy tego przepływomierza polem magnetycznym, jak to ma miejsce w tanich 

przepływomierzach rotorowych np. PIUSI K600) 

-liczydło elektroniczne  

-1 wyświetlacz 7 x LED,  

-liczydło bieżące,  

-liczydło sumaryczne,  

-obudowa metalowa, lakierowana piecowo 

 

4.  SW-100446 / Separator wody szklany z głowicą i wymienny wkład 

 

 Przepływ: 70l/min  

 Przyłącze: GW 1`  

 Filtracja: 30 mic 

5.  SW-100432 / Przewód DN 25 V/O, Lc=6m z końcówkami GZ/GZ 1` 

 



Przewód ssawno-tłoczny V/O DN 25, Lc=6000 mm z końcówkami. Wąż zakończony gwintami 

zewnętrznym z obu stron GZ/GZ 1` BSP + oring .  

6.  SW-100371 / Pistolet automatyczny A60 z przyłączem 1 ` 

 

Przepływ: 70 l/min  

Przyłącze: 1` 

7.  SW-100465 / Uchwyt do pistoletu włączający/wyłączający pompę 

 

Uchwyt do pistoletu z wyłącznikiem krańcowym rozłączającym zasilanie pompy w momencie 

odłożenia pistoletu i załączającym zasilanie w momencie jego podniesienia. W znacznym stopniu 

zwiększa komfort użytkowania urządzenia/dystrybutora. 

  

8.  SW-100453 / Stacyjka zabezpieczająca dopływ prądu 

 



Stacyjka z dwupozycyjnym przełącznikiem na kluczyk zabezpiecza dopływ prądu do układu 

wydawczego. Chroni dystrybutor przed niepowołanym użyciem. Wyposażona jest w dodatkowe 

gniazdo sieciowe 230 V. Szczególnie zalecana przy zastosowaniu systemu pompy zanurzeniowej. Z 

racji cichej pracy pompy, w takim układzie zabezpiecza pompę przed pozostawieniem jej włączonej. 

Kluczyk ze stacyjnki można wyjąć tylko w pozycji OFF. 

 

9.  SW-100370 / Oświetlenie skrzyni dystrybucyjnej 

 

10.  SW-100345 / Linia napełniająca z eurozłączem VK50 

Linia napełniająca na poziomie roboczym, zakończona zaworem mechanicznym zapobiegającym 

przepełnieniu zbiornika oraz eurozłączem VK50. Dodatkowo montowany jest alarm maksymalnego 

poziomu emitujący sygnał dźwiękowy i świetlny. 

  

 

 

 

 


