Anlæg

Havne

Professionelt maritimt tankanlæg med diesel & benzin
inkl. 2 stk. slangeoprul med 20 meter slanger


NPS har udviklet i samarbejde med stander
producenten TATSUNO en brændstofstander
specielt til det maritime miljø, hvor kvalitet,
funktionalitet og brugervenlighed er i højsæde
samt i overensstemmelse med alle europæiske
regler, standarder og normer (MID, ATEX, mm.)



TATSUNO serien BMP 500 fås som en enkelt eller
dobbelt side stander, med 1 eller 2 slanger for
udlevering af enten 1 eller 2 produkter.



TATSUNO serien BMP 500 er udstyret med et høj
kvalitets Japansk hydrauliske system og med
pålidelige elektroniske LCD display for
brugervenlig visning.



BMP 511.R & 522.R er konstrueret i RUSTFRI
materialer, således standerens materialer som
plader, beslag, skruer, bolte, døre er rustfrit.



Til det maritime miljø vælges ofte eksterne
slangeopruller med slangelængder fra 20 til 30
meter, hvor ved der opnås en nem og
brugervenlig betjening til bådene.
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ACINA Tekniske Specifikationer

Havne Anlæg Data
Tekniske Specifikationer


















Konstruktion i galvaniseret stål / pulver lakeret rustfri stål
Sugepumper med gear motor, luftadskiller og luft sensor
Filter input – 110 μm / output – 61 μm i rustfri stål
Måletype - 4 kammers type Tatsuno
Pulsgivere på 100 PPL type Tatsuno
3 faset elektroniske motor
Elektroniske proportional magnetventiler DC
Variable slanger størrelser, ZVA DN 16, DN 21 eller DN 25
Udleveringspistoler, ZVA slim line eller ZVA slim line 2 GR
Elektronisk display med 6 ciffer for volumen og 5 ciffer for pris med LED
baggrunds belysning
Brændstoftyper, Benzin, Diesel, BioDiesel, Ethanol(E85)
Med udleveringskapaciteter mellem 40 l/min og 130 l/min
±0.25 % målenøjagtighed ved udlevering af minimum 2 liter. (H – 5 l /
UH – 10 l)
230 / 400 Volt AC, 3 faser ved 50Hz
Arbejdtemperatur -20°C til + 40°C (-40°C til + 50°C ved indbygget
varmelegemer)
Temperatur på væske -40°C til + 50°C
Relativ luftfugtighed 5 % to 95 %

Optioner og Tilbehør
 Konstruktion i pulver lakeret rustfri stål
 Mulighed for integrering af Adblue, Gas eller

sprinklervæske

 Mulighed for integrering af LocSys terminal i display
 Mulighed for trykknap for udleveringskapaciteter på

40 / 80 l/min

 Med udleveringskapaciteter på: 80 / 130 / 160 l/min

ENKELT SIDET STANDER BMP 500.S
Produkt

Type

DOBBELT SIDET STANDER BMP 500.S

Slanger / udleveringshastighed

Produkt

Type

Slanger / udleveringshastighed

1

BMP 511. SL(R)

1 x 40 l/min

1

BMP 511. SD

1 x 40 l/min

2

BMP 522. SXL(R)

2 x 40 l/min

2

BMP 522. SXD

2 x 40 l/min
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