
VÝHODY
 Odolné provedení – vše v jednom zařízení 

 Identifi kace řidiče pomocí čipu nebo PIN

 Rozšiřitelné o AVI systémy ORPAK

Vestavěný 4,3“ barevný displej

a přehledná klávesnice

Rychlý a bezpečný provoz

Malé a kompaktní řešení

Vyrobeno v Německu 

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ

Kombinované výdejní stojany ENDURA-ORPAK spojují 

dvě vysoce kvalitní technologie pro průmyslový výdej 

PHM do jednoho kompaktního celku. Výdej PHM 

zajišťuje vysoce odolný výdejní stojan, který je řízený 

integrovaným čipovým řídícím systémem. Vše je na 

jednom místě, v jednom zařízení, v jedné instalaci. 

Zjednodušte, zefektivněte a zrychlete provoz vaší 

vnitropodnikové čerpací stanice díky technologiím 

ENDURA-ORPAK. 

Potřebujete vysoce kvalitní a robusní řešení pro vnitropodnikový 
výdej PHM i do těch nejnáročnějších provozů? 

ENDURA – ORPAK 
Kombinovaný výdejní stojan s integrovaným řízením výdeje
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TECHNICKÉ PARAMETRY

 1 produkt (Nafta nebo Bionafta) 

s 1 nebo 2 hadicemi

 Jednostranné nebo oboustranné provedení

 Přehledný LCD display – litry celkem

 Volitelné provedení s MID nebo bez

 Volitelné provedení s ATEX certifi kací pro Diesel

 Průtok: 40, 70, 120, 40/120 LPM

 Sací nebo tlačné provedení

 Gilbarco hydraulika (SK700)

 Gilbarco C+ měřič s elektronickou kalibrací

 Připojitelné přes protokol nebo pulsní výstup 

Pulse output (Multiwire) 

 Lakované celokovové provedení

 Elafl ex výdejní pistole a hadice 

(stejný spotřební materiál s veřejnými ČS)

 Délka hadice 3,5 m

 Dostupné v 5-ti základních barevných provedeních 

(White – RAL9010, Red – RAL3000, 

Blue – RAL5002, Green – RAL6018, 

Aluminium Grey – RAL9007)

 Elektrické připojení (TBC):

 230/400V AC, 3-fáze

 230V AC, 1-fáze

 50 Hz, +/-2%

 Display s funkcí automatického ztmavování 

po 15 minutách

 Provozní rozsah: od -20°C do +55°C

VOLITELNÉ ROZŠÍŘENÍ
 Elektromechanický totaliser

 Nerezové přední panely

 Prodloužení hadice

REMOTE 

SUPPORT

 Zvýšená protikorozní ochrana

 Trhací spojky hadice

 Pružinové zavěšení hadice

 Přídavný adaptér pro tankovací automaty

 Speciální zakázkové provedení

 ER3 Protokol

 Zámky výdejních pistolí

 Vytápění elektroniky pro prostředí pod -20°C

VESTAVĚNÝ TANKOVACÍ AUTOMAT 

4,3“ přehledný barevný displej

přehledná alfanumerická klávesnice

možnost rozšíření o vzdálený přístup a přenos dat

SW pro management tankování

Identifi kace řidiče a vozidla pomocí čip a PIN

rozšiřitelné o AVI systémy 

(Automatic Vehicle Identifi cation)

kompatibilní se systémy OctoPOS


