
Διατίθενται από 1 έως 8 ακροσωλήνια για βενζίνη
και πετρέλαιο και από 1 έως 2 ακροσωλήνια για
υγραέριο, με δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουρ-
γίας και 2 ακροσωληνίων ανά πλευρά αντλίας.

Χαρακτηρίζονται για την υψηλή τους ποιότητα,
την εξαιρετική τους λειτουργία, την πρωτοπο-
ριακή σχεδίαση και την αξιοπιστία τους.

Εργονομική, μοντέρνα, στιβαρή κατασκευή με

ανοξείδωτα μεταλλικά μέρη και εξωτερικά μέρη

από fibreglass.

Σε μία αντλία / διανομέα υπάρχουν 
βενζίνη – πετρέλαιο – υγραέριο.

Διαθέτουν τον υψηλής ποιότητας και λειτουργίας,

Ιαπωνικής κατασκευής ογκομετρητή TATSUNO

και Ιαπωνικής κατασκευής αντλητικό TATSUNO.

Διαθέσιμες 4 σχεδιαστικές εκδοχές –
BASIC, FIN, WAVE και CUBE

●Πιστοποιητικό ATEX 
No. FTZÚ 14 ATEX 0065X

●Πιστοποιητικά MID 
Νo. TCM141/07-4491 (Βενζίνη/Πετρέλαιο)

❖Νo. TCM141/07-4493 (LPG module)
❖No. TCM141/07-4492 (AdBlue module)

BMP.4012.OED+MOD.4012.OED/LPG 1 2 1 2

BMP.4024.OED+MOD.4012.OED/LPG 2 4 1 2

BMP.4036.OED+MOD.4012.OED/LPG 3 6 1 2

BMP.4048.OED+MOD.4012.OED/LPG 4 8 1 2
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Κατασκευή: Μεταλλικά μέρη ηλεκτροστατικής βαφής ή ανοξείδωτα

Φίλτρα: 25 μm mesh φίλτρο εσόδου, ανοξείδωτο, 
επαναχρησιμοποιούμενα, εύκολα στον καθαρισμό.

Ογκομετρητές: 4 πιστονιών, θετικού εκτοπίσματος, 
πολύ υψηλής ακρίβειας TATSUNO – Ιαπωνίας

Παλμοδότες: Ενσωματωμένος παλμοδότης στον ογκομετρητή, 
TATSUNO – Ιαπωνίας 100 ppl (100 pulses per liter)

Ηλεκτροβαλβίδες: Electromagnetic proportional valve +24 V dc

Ελαστικοί Σωλήνες: DN 16

Ακροσωλήνια: LPG GROUP

Σύνδεσμοι Αποκοπής (Breakaway Couplings)

Calculator: TBELTx με μη μηδενιζόμενους ηλεκτρονικούς 
αθροιστές χρημάτων και ποσότητας.

Displays: LCD με LED Backligt, 6 ψηφίων για χρήματα και ποσότητα
and 5 ψηφίων για την τιμή λίτρου.

Αντλητικό: Monoblock  TATSUNO – Ιαπωνίας, γραναζωτού
τύπου, με ρυθμιζόμενο   by-pass και διπλό αεροδιαχωριστή.

Φίλτρα: 110 μm mesh φίλτρο εσόδου, 61 μm mesh φίλτρο
εξόδου, ανοξείδωτα, επαναχρησιμοποιούμενα, εύκολα στον
καθαρισμό.

Ογκομετρητές: 4 πιστονιών, θετικού εκτοπίσματος, πολύ υψη-
λής 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+24V dc

Ελαστικοί Σωλήνες: DN 16, DN 21, DN 25

Ακροσωλήνια: Elaflex αυτόματα,  5/8’’, ¾’’

● Customized εκδόσεις

● Ηλεκτρομηχανικοί αθροιστές λίτρων

● Proportional Display AEG

● ATC (Αναγωγέας Θερμοκρασίας στους 15°C

● Housing – Ανοξείδωτα μέρη ή /και πολυεστερικά μέρη.

● Infra-red τηλεχειριστήριο

● Διακόπτης emergency stop. 

● Ενσωματωμένος αυτόματος πωλητής

● Γυαλάκι Ροής

● Επιλογή μήκους μάνικας

● Δυνατότητα διαφόρων χρωμάτων 

● Προκαθορισμός χρημάτων και ποσότητας λίτρων.

● Μεγάλη γκάμα data line communication protocol converters

Ακρίβεια Λειτουργίας:
±0.25% με ελάχιστη ποσότητα παράδοσης 2lts, ±0. 5% με
ελάχιστη ποσότητα παράδοσης 5lts για το υγραέριο

Θερμοκρασία Λειτουργίας:  -20°C to 50°C

Σχετική Υγρασία: 5% to 95%


