
Οι αντλίες καυσίμων SUNNY XE EURO διατίθενται για
πρατήρια καυσίμων και για Ι.Χ πρατήρια με στόλο οχημά-
των.

Οι αντλίες SUNNY XE EURO, έχουν έως και 8 ακροσω-
λήνια, έως και 4 προϊόντων αντίστοιχα και μπορούν να
είναι μονής ή διπλής όψης.  

Διαθέτουν τον υψηλής ποιότητας και λειτουργίας, 
Ιαπωνικής κατασκευής ογκομετρητή TATSUNO 
και το αντλητικό ΤΑTSUNO.

Με εργονομικό και ελκυστικό σχεδιασμό, με υψηλής αν-
τοχής υλικά σε συνδυασμό με υψηλής ακρίβειας εξαρτή-
ματα, για να έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής και να
προσφέρουν λειτουργικά οφέλη στους χρήστες τους

● Πιστοποιητικό κατά ΑΤΕΧ
● Πιστοποιητικό κατά MID 

SDA.1112.ED 1 1 45LPM 1 Ακρ/νιο / Πλευρά

SDA.2224.ED 2 2 45LPM 2 Ακρ/νια / Πλευρά

SDA.2444.ED 2 4 45LPM 2 Ακρ/νια / Πλευρά

SDB.3664.ED 3 6 45LPM 2 Ακρ/νια / Πλευρά

3 Ακρ/νια / Πλευρά

SDB.4884.ED 4 8 45LPM 2 Ακρ/νια / Πλευρά

3 Ακρ/νια / Πλευρά

Μοντέλο Προϊόντα Aκροσωλήνια Ταχύτητα Ροής Ταυτόχρονη Λειτουργία



Ακρίβεια Mέτρησης:
±0.25% με ελάχιστη ποσότητα 2lts

Θερμοκρασία Λειτουργίας:  -20°C to 50°C

Σχετική Υγρασία: 5% to 95%

Κατασκευή: Μεταλλικά μέρη με ηλεκτροστατική βαφή.
Αντλητικό: Monoblock  TATSUNO – Ιαπωνίας, γραναζωτού
τύπου, με ρυθμιζόνεο by-pass και διπλό αεροδιαχωριστή.
Φίλτρα: 110 μm mesh φίλτρο εσόδου, 61 μm mesh φίλτρο εξό-
δου, ανοξείδωτα, επαναχρησιμοποιούμενα, εύκολα στον καθα-
ρισμό.
Ογκομετρητές: 4 πιστονιών, θετικού εκτοπίσματος, πολύ υψηλής
ακρίβειας TATSUNO – Ιαπωνίας
Παλμοδότες: Ενσωματωμένος παλμοδότης στον ογκομετρητή,
TATSUNO – Ιαπωνίας 100 ppl (100 pulses per liter)
Κινητήρας: Αντιεκρηκτικού τύπου, 3 - phase κινητήρας, 380 V
/ 50 Hz, 0.75 kW, 1395 rpm
Ηλεκτροβαλβίδες: Electromagnetic proportional valve+24 V dc
Ελαστικοί Σωλήνες: DN 16, DN 21 or DN 25
Ακροσωλήνια & Breakaway: Elaflex αυτόματα,  5/8’’, ¾’’, 1’’
Ηλεκτρονικά: TBELTx με μη μηδενιζόμενους ηλεκτρονικούς
αθροιστές χρημάτων και ποσότητας.
Displays: LCD με LED Backligt, 6 ψηφίων για χρήματα και πο-
σότητα and 5 ψηφίων για την τιμή λίτρου.

● Customized εκδόσεις
● Electro-mechanical totalizers
● Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης (Flexible) 
● Satellite έκδοση
● Proportional Display AEG
● Ανοξείδωτα μέρη ή /και πολυεστερικά μέρη.
● Infra-red τηλεχειριστήριο
● Διακόπτης emergency stop. 
● Ενσωματωμένος αυτόματος πωλητής
● Γυαλάκι Ροής
● Κινητήρας 220V/50Hz
● Διανομέας για σύνδεση με υποβρύχιες αντλίες
● Υπερταχείας για ταχύτητα ροής 160 l/min 
● Ανάκτηση Ατμών Φάση ΙΙ.
● Δυνατότητα διαφόρων χρωμάτων 
● Προκαθορισμός χρημάτων και ποσότητας λίτρων.
● Μεγάλη γκάμα data line communication protocol converters
● Επιλογή ταχύτητας ροής, 40/80/140LPM 

Οι αντλίες συνδέονται με όλα σχε-
δόν τα συστήματα εισροών
εκροών και διασυνδέονται με
όλους τους διεθνώς αναγνωρισμέ-
νους controllers.

Ταυτόχρονη λειτουργία έως και
τριών ακροσωληνίων ανά πλευρά
αντλίας. 


