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Popis

Zařízení je určeno pro automatizovanou distribuci anorganických chemikálií, 
např. H2SO4, HF, HCl, NH4OH, H2O2 a HNO3 . Řízení dodávek chemikálií do 
8 odběrných míst.

Vybavení a možnosti:

• celoplastové, robustní provedení, materiál dle normy FM 4910, 
stavitelné nohy ± 5 cm

• umožňuje vložení sudu o objemu 200 litrů a jeho připojení, sud na 
volnoběžných chemicky odolných válečcích

• průhledné přední dveře, horní víko se zajištěním v otevřené poloze

• elektrovybavení, software, pneumatické ventily, distribuční ventily, 
konektory a přípojná místa chemikálií umožňují distribuci chemikálie 
do 8 míst spotřeby

• záchytná vana 220 l, s detekcí úniku a vazbou na zastavení zařízení

• hermetické oddělení elektroniky, propojení a pneumatických ventilů, 
profukování dusíkem

• membránové čerpadlo, na vstupu i výstupu celoteflonové ventily

• 8 výstupů k osmi místům spotřeby je vybaveno koncovkami (3/4“) 
koaxiálního potrubí a pro průchod vnitřního (1/2“) potrubí k 
příslušnému ventilu 

• ovládání každého výstupu jedním pneumatickým a jedním ručním 
ventilem, ventily v celoteflonovém provedení

• automatické řízení, řídicí systém s dotykovou klávesnicí a grafickým 
displejem, vizualizace procesu a stavů všech vstupů a výstupů

• sledování minimální hladiny chemikálie v sudu kapacitním snímačem 

• posílání SMS zpráv s hlášením o minimální hladině chemikálie 
(možnost i dalších hlášení)

• kapacitní snímač bublin v sacím potrubí umožňuje zcela vyčerpat 
chemikálii

• dvousudová verze umožňuje navíc vložení dvou sudů o objemu 200 
litrů a automatické přepnutí čerpání z vedlejšího sudu po vyčerpání 
předchozího

Základní technická data

Šířka: 1190 (1990) mm
Hloubka:         920 mm
Výška:                                1860 mm 
Hmotnost:               210 (300) kg (bez náplní)
Napájení:                         230 V, 0,1 kVA, vzduch 6 bar, N2 3 bar

DDiissttrriibbuuččnníí  ssyyssttéémmyy  nnaa  aannoorrggaanniicckkéé  cchheemmiikkáálliiee  2277886600

STROZA s.r.o., Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic 

Tel.: +420 571 752 911, stroza@stroza.cz 

www.stroza.cz 


