SERVISNÍ VYBAVENÍ – řada BASIC - CFA

0186196 - CFA BASIC - 4,8
PLNICÍ ZAŘÍZENÍ CO2

0186196 - CFA Basic – 4,8 – plnicí zařízení CO2
CFA Basic umožňuje bezpečné plnění CO2 v tekutém stavu.
Plnicí zařízení je malých rozměrů a je lehce přenosné.
Pomocí CFA Basic je možné plnit všechny CO2 lahve v rozmezí objemu 2 až 30 kg.
K zásobníku, nebo tlakové lahvi s CO2 je plnící zařízení připojeno přívodní hadicí. Plnící
zařízení má zabudovaný kovový filtr, který brání vniknutí nečistot a cizích těles do
zařízení. Zařízení CFA Basic je možné na straně zásobníku připojit k tlakové lahvi na
CO2, případně k zásobníku na C02 (doporučený tlak 50bar – 5MPa).
Široká škála přídavných zařízení umožňuje množství aplikací a rozšíření základní
sestavy CFA Basic. Zařízení je dodáváno s přívodní a plnící hadicí a plnícím ventilem.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
plnicí kapacita 4,8 kg/min
el. motor – IP 54
230 V, 50 Hz, 1,1 kW, 1400 otáček/min
přívodní kabel – 5m – odolný olejům a kyselinám
mechanický bezpečnostní ventil 130 bar (13 MPa)
ROZMĚRY:
výška: 305 mm, šířka: 510 mm, hloubka: 440 mm
hmotnost: 42 kg
hliníkoocelová konstrukce, lakováno
barva: stříbro šedá

CFA Basic umožňuje bezpečné plnění CO2 v tekutém stavu.
Plnicí zařízení je malých rozměrů a je lehce přenosné.
Pomocí CFA Basic je možné plnit všechny CO2 lahve v rozmezí objemu 2 až 30 kg.
K zásobníku, nebo tlakové lahvi s CO2 je plnící zařízení připojeno přívodní hadicí. Plnící
zařízení má zabudovaný kovový filtr, který brání vniknutí nečistot a cizích těles do
zařízení. Zařízení CFA Basic je možné na straně zásobníku připojit k tlakové lahvi na
CO2, případně k zásobníku na C02 (doporučený tlak 50 bar – 5MPa).
Široká škála přídavných zařízení umožňuje množství aplikací a rozšíření základní
sestavy CFA Basic. Zařízení je dodáváno s přívodní a plnící hadicí a plnícím ventilem.

ROZMĚRY:
výška: 305 mm, šířka: 510 mm, hloubka: 440 mm
hmotnost: 42 kg
hliníkoocelová konstrukce, lakováno
barva: stříbro šedá
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Jednotku CFA Basic – 2,4 a 4,8 je možné dle požadavku zákazníka dále rozšířit o vybavení pro plnění
tlakových patron do hasicích přístrojů, automatickou váhu pro plnění lahví o objemu 2kg, 5kg a 6kg a
automatickou digitální váhu.

SERVISNÍ VYBAVENÍ

0186197 - CFA BASIC – 2,4
PLNICÍ ZAŘÍZENÍ CO2

TECHNICKÉ ÚDAJE:
plnicí kapacita 2,4 kg/min
el. motor – IP 54
230 V, 50 Hz, 1,1 kW, 1400 otáček/min
přívodní kabel – 5m – odolný olejům a kyselinám
mechanický bezpečnostní ventil 130 bar (13 MPa)
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