Zásobník vody
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ZÁKLADNÍ ROZMÌRY:
Tabulka hrdel:
Popis

Rozmìr

H1

Hrdlo

Pøívod vody

Vnitøní závit G 1”

H2

Odbìr vody

Vnitøní závit G 6/4”

H3

Pøepad

Vnitøní závit G 6/4”
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Zásobník vody

KUNST ZV 1x75 - K až ZV 2x125 - K
POUŽITÍ
Zásobník vody je beztlaké zaøízení, jehož konstrukce je navržena pro použití v nízkotlakých rozvodech bioplynu v
souladu s ÈSN 75 6415 a TPG 703 01. Slouží jako zdroj zásoby vody k zaplavení vodního uzávìru, s objemem
vody od 75 až do 125 l. Umísuje se zpravidla na stìnu tak, aby byl zajištìn dostateèný hydraulický spád pro
zavodnìní uzávìru. Zásobník má dle požadovaného objemu dvì nebo ètyøi hrdla pro odbìr vody a je vybaven
jedním nebo dvìma stavoznaky. Tyto je možno volitelnì doplnit kapacitními snímaèi pro signalizaci hladiny a k
pøenosu informací do systému øízení vè. øízeného doplòování provozní vody. Souèástí dodávky jsou i konzoly pro
ukotvení zásobníku. Odlišné provedení zásobníku vody od standardu je možné na základì konkrétní poptávky a
nabídky.
PARAMETRY
Pracovní médium
Max. pracovní pøetlak
Pracovní teplota

pitná voda
beztlaká nádoba
+5 až +40°C

VZOR OBJEDNÁNÍ ZÁSOBNÍKU
Zásobník vody k x V
k=
k=
V

1 - jednoduchý
2 - dvojitý
objem zásobníku

Pøíklad objednání: Zásobník vody 1 x 75
Provedení zásobníku:
Objem zásoby vody:

jednoduchý
75 l

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ
Všechny èásti zásobníku vody jsou vyrobeny z nerezové oceli dle DIN 1.4301 nebo alternativnì z polypropylenu
OBSLUHA A ÚDRŽBA
Provoz zaøízení nevyžaduje trvalou obsluhu a jeho kontrola a údržba je provádìna dle návodu k obsluze.
FORMA DODÁVKY
Zásobník je dodáván jako kusová dodávka. Jeho montáž však mùže provádìt pouze oprávnìná organizace dle
vyhl. 21/1997 Sb. Uvedení zaøízení do provozu podléhá požadavkùm na provedení výchozí revize ve smyslu ÈSN
38 6405.
DODACÍ LHÙTA
Dle dohody.
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