
ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE PT

Zbiorniki ciśnieniowe PT są przeznaczone do dostarczania  ze 
stałym i regulowanym ciśnieniem, płynów o niskiej i średniej 
lepkości takich jak: oleje, kleje beztlenowe i cyjanoakrylowe, 
smary 000-00-0 NLGI, żywice samopoziomujące itp.
Zbiorniki są dostępne w 4 rozmiarach: 2, 5, 10 i 16 litrów i mogą 
być wyposażone w czujnik niskiego poziomu (LLS).
Zbiorniki DAV Tech są zgodne z przepisami PED dotyczącymi 
naczyń ciśnieniowych i są oznaczone znakiem CE.

>  Zbiornik ze stali nierdzewnej o gr 3 mm

>  Aluminiowa nasadka 15 mm, 
piaskowana i malowana

> Stal nierdzewna zbiornika jest 
lustrzanie wypolerowane na zewnątrz i 
wypolerowane wewnątrz

> Nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa, 
ustawiony i certyfikowany przy 5 barach

> Regulator ciśnienia SMC z manometrem

> Możliwość kontroli niskiego poziomu 
płynu.

CECHY:

> Zasilanie płynami o niskiej i 
średniej lepkości

ZASTOSOWANIE:

Dane techniczne

DAV TECH POLAND SP. Z O.O.

Ul. Na Grobli 1A
32-005 Niepołomice - POLSKA
Tel. +48 122785076

davtech@davtech.pl
www.davtech.pl

Cechy PT2.0 PT5.0 PT10.0 PT16.0

Rozmiar 2 lt 5 lt 10 lt 16 lt

Ciężar 3 Kg 5 Kg 7 Kg 12 kg

Średnica wewnętrzna 122 mm 162 mm 197 mm 247 mm

Wysokość wewnętrzna 185 mm 235 mm 285 mm 355 mm

Wymiary zewnętrzne (max) h. 300 mm, Ø 210 mm h. 370 mm, Ø 270 mm h. 415 mm, Ø 310 mm h. 495 mm, Ø 365 mm

Grubość zbiornika 3 mm

Grubość pokrywy 15 mm

Maks. ciśnienie 5 bar, nadciśnienie jest automatycznie odprowadzane przez zawór bezpieczeństwa 3 bar

Materiały Stal nierdzewna, aluminium anodowane

Kontrola niskiego poziomu Opcjonalnie

Inne wersje Wersja dla płynów anaerobowych

Wersje specjalne Na życzenie możliwe jest wyposażenie zbiorników w mieszadło, system grzewczy i inne opcje
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POLEROWANA POWIERZCHNIA 

Przy projektowaniu i budowie zbiorników Tech DAV poświęcono wiele uwagi estetycznym wykończeniom, 
a także ich funkcjonalności. Dlatego wybrano wypolerowanie zewnętrznej powierzchni zbiornika ze stali 
nierdzewnej, podczas gdy aluminiowa pokrywa jest najpierw piaskowana, aby jej powierzchnia była porowata, 
a następnie uszczelniona specjalnym przezroczystym lakierem, który czyni ją odporną na olej i łatwą do 
czyszczenia dowolnym detergentem.

WŁOSKA JAKOŚĆ  

Wszystkie elementy konstrukcji zbiornika pochodzą od włoskich dostawców; pozwala nam to, szczególnie 
w przypadku najbardziej delikatnych części, takich jak zawory bezpieczeństwa, oferować naszym klientom 
solidny, trwały i przede wszystkim bezpieczny produkt.

PRZEWODY DO PODAWANIA PŁYNU 

Aby uniknąć tworzenia sztywnych połączeń, często narażonych na pękanie, a także niekompatybilnych z 
wieloma klejami, wybrano instalację specjalnego łącznika pierścieniowego, który pozwala na użycie rurki (8x6 
lub 6x4 mm) dostarczającej płyn wprowadzonej do dna zbiornika.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania w dowolnym czasie, bez uprzedzenia, specyfikacji, wymiarów i ciężarów w tym arkuszu danych. Ilustracje nie są wiążące.

KONTROLA NISKIEGO POZIOMU

Za pomocą czujnika niskiego poziomu (opcjonalnie) można odbierać 
sygnał elektryczny gdy poziom w zbiorniku spadnie poniżej 20-30%.
Na zbiornikach PT5.0, PT10.0 i PT16.0 można również zamontować 2 
poziomy sygnalizowane, jeden dla pierwszego ostrzeżenia, a drugi dla 
alarmu.

PT2.0 DLA PŁYNÓW ANAEROBOWYCH

Beztlenowe kleje najbardziej znanych firm są przeważnie dostarczane w 
owalnych puszkach o pojemności 250 cm3. Przenoszenie tych puszek 
wiąże się z ryzykiem zabrudzenia miejsca pracy, oraz utraty części 
produktu. Zbiornik PT2.0 ma specjalną wersję, która pozwala na włożenie 
pojemnika z klejem bezpośrednio do zbiornika, a kołnierz na pokrywie 
sprawia, że pozostaje on w pozycji nawet po złożeniu zbiornika.


