Euro 1500 VI is ideaal voor privé- of
fleetgebruik, een snelle en doeltreffende
tankbeurt aan 50, 90, of 130 liter / minuut.

PETROTEC Groep
In één van de belangrijkste
economische sectoren, behoort de
PETROTEC Groep tot de top. Zij
behoren tot de top vijf op wereldvlak,
van de pompfabrikanten voor de
distributie van brandstoffen, zowel
voor de industrie als voor de verkoop.
Zij bieden eveneens een totaaloplossing aan.
PETROTEC Groep heeft haar status
en prestige bereikt op nog geen 20
jaar tijd. Met meer dan vierhonderd
medewerkers
en
verschillende
verdelers in vier continenten, valt
PETROTEC Groep op, niet enkel
door haar dynamisme in een sector
die heel competitief is, maar
eveneens door de hoge tevredenheid
van al haar klanten.
PETROTEC Groep is zeer trots dat
zij reeds meer dan 10 jaar tot de
selecte groep van fabrikanten behoort
die hun eigen technologie voor 100
% hebben verwezenlijkt met hun
eigen ontwikkelingsteam.
Alle activiteiten beantwoorden aan de
normen ISO 9001:2000 en ISO
14001:1999.
De activiteit van PETROTEC Groep
spitst zich momenteel toe op de
productie van brandstof- en LPGpompen, research en ontwikkeling
van hardware en software aangepast
aan de specifieke eisen van de
klanten, site controllers voor
benzinestations, uitrustingen voor
carwash, garages en onderhoudsdiensten.
De
grootste
petroleummaatschappijen behoren tot het cliënteel
van de PETROTEC Groep. Het doel
van de PETROTEC Groep is niet
enkel de markt te consolideren, maar
eerder haar bestaande, uitstekende
positie op die markt te verstevigen.
Op deze manier tracht zij haar
distributienetwerk te vergroten en
partners te vinden in nieuwe markten

In een markt waar een extreme competitiviteit en dito eisen de belangrijkste karakteristieken
zijn, is uitmuntendheid geen luxe, maar een vereiste. Het was in deze context dat de
nieuwe Petrotec Euro 1500 VI serie geboren werd.
Euro 1500 VI werd ontworpen voor private brandstofverdeelinstallaties en bestaat in enkele
of dubbele versie. Deze pomp kan gemakkelijk aan de meeste beheersystemen aangepast
worden. Deze pomp heeft één of 2 pistolen. Het gebruik van hoogwaardige materialen
geeft de Euro 1500 VI serie een langere levensduur en tevens een hogere opbrengst.
Dankzij een bestudeerde plaatsing van alle inwendige onderdelen, zijn deze pompen zeer
onderhoudsvriendelijk.
De hoge kwaliteit kan eveneens aan de buitenkant gezien worden, daar de Euro 1500 VI
serie voorzien is van een hermetisch gesloten, roestvrijstalen behuizing, welke een perfecte
werking van de pomp garandeert onder de strengste weersomstandigheden.
•

Uitstekende prijs / kwaliteitsverhouding;

•

Uitzonderlijke betrouwbaarheid van de onderdelen;

•

Hoogwaardige fabricagenormen;

•

Hoog debietniveau;

•

Modern en aantrekkelijk compact design.

DISCO Telwerk
De DISCO is het elektronische hart van de VI serie pompen. Dankzij het modulaire concept en de
hoogindustriële technologie, is dit telwerk zeer betrouwbaar en flexibel.
Verschillende, optionele interfaces, laten toe het telwerk aan te sluiten aan een breed gamma
beheersystemen.
•
•
•
•
•
•

Telwerk voor 2 vulposten, maximum 4 displays
Kan tot 2 pistolen en 2 producten beheren;
Preset volume met 3-toetsenbord (optioneel);
Elektronische en elektromechanische totaalteller per pistool;
Keuzeknop voor het debiet (optioneel);
Satellietpomp (optioneel).

TECHNISCHE KENMERKEN
• Numerieke LCD display, met hoog contrast 1" cijfers
• Displays met achtergrondverlichting, goed zichtbaar uit alle hoeken
Aantal cijfers
• Volume : 6 cijfers
ELEKTRONICA
• Verwarming telwerk met thermostaat (optioneel);
• Kan zowel in stand-alone als in self-service werken, aansluiting aan beheersystemen mogelijk.
AANZUIGPOMP
• Monoblok aanzuigpomp, ontworpen en geproduceerd door Petrotec, model "RTF", hoge robuustheid;
• Met ingebouwde ontgasser;
• Met ingebouwde terugslagklep aan de uitgang;
• Bypass regelbaar tot 3,5 bar;
• Pomp aangedreven door riemschijf met V-riem, bestand tegen temperatuurschommelingen en
koolwaterstoffen, en een explosievrije motor;
• Elektrische aansluiting : mono- of driefazig, 50 of 60 Hz;
• Roestvrijstalen 18/10, herbruikbare filter van 100µ;
• Aansluiting met de mechanische installatie in 1 ½" d.m.v. een 400 mm flexibele connector of vaste
koppeling onderaan de pomp.
TECHNISCHE KENMERKEN
• Maximum debiet : 50 / 90 of 130 l/min
• Minimum debiet : 5 l/min
• Pompsnelheid : 900 / 1470 TPM
• Elektrische motor : 0.75 / 2.2 kW (met ingebouwde thermische beveiliging)
• Werkdruk : 1.3 / 2.1 / 3 bar
VLOEISTOFMETER
• Petrotec vloeistofmeter, model PTF25-80;
• De meest betrouwbare en veiligste op de markt, met tientallen jaren ervaring en een hoge
nauwkeurigheid van + 0,2%, wat enkel mogelijk is bij de vloeistofmeters met 4 zuigers;
• Vloeistofmeter die zelfs bij grote debieten, een continue controle verzekert
TECHNISCHE KENMERKEN
• Nauwkeurigheid : +0,2%
• Maximale druk : 3 bar
• Maximaal debiet : 130 l/min
• Minimaal debiet : 2,5 l/min
• Volume per omwenteling : 0,5 L

EURO 1500 VI
STANDAARD KENMERKEN
Constructie :

Frame : Gegalvaniseerd staal met een dubbele laklaag
Behuizing : Roestvrijstaal (AISI 316)
Panelen : Aluminium met een dubbele laklaag

Aanzuigpomp :

Monoblok, met ontgasser en terugslagklep

Vloeistofmeter :

Volumemeter met 4 zuigers
Nauwkeurigheid : + 0,2 %

Filter :

Roestvrijstaal, herbruikbaar, 100µ draadfilter, eenvoudig schoon te maken

Motor :

Explosievrije motor, mono- of 3-fazig, 50/60 Hz met ingebouwde thermische beveiliging.

Telwerk :

Disco (DISpenser COntroller counter) of CI 005

Protocols :

Petrotec; pulsinterface, andere

Slang :

5/8", ¾" of 1" of volgens EN 1360 normen met textielversterking

Pistool :

Automatisch pistool ZVA Slimline

OPTIES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Versie verdeelzuil met dompelpomp
Debiet 90 of 130 l/min
Keuzeschakelaar 50/90 l/min
Voeding mono
Preset volume
Slangsteun (inox veer)
Kijkglas
Breekkoppeling aan het pistool of aan de slang
Slangen en slangmoffen in kleur naar keuze
Panelen gelakt naar keuze
Interfaces naar andere apparaten
Satellietpomp
Noodstop ingebouwd in de pomp
Gasrecuperatie Stage II (enkel bij "Retail"-versie)
Controlesysteem voor gasrecuperatie
Flexibele connector
Verwarming in telwerk
Montagekader

Gewicht : 85 tot 185 kg

