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Visit us on our YouTube channel.

Krautzberger GmbH 
Stockbornstraße 13 
D-65343 Eltville am Rhein 
Phone: +49(0)6123 698-0 
Fax: +49(0)6123 698-200

mail@krautzberger.com 
www.krautzberger.com 
Sales hotline 
Phone: +49(0)6123 698-222 
Fax: +49(0)6123 698-240

Krótki opis

Zbiorniki ciśnieniowe materiału firmy 
Krautzberger są przeznaczone do 
stosowania wszędzie tam, gdzie 
przerabiane są niewielkie ilości 
materiału. Z jednego zbiornika można 
zasilać kilka aparatów do natryskiwa-
nia. Zasilanie za pomocą zbiorników 
ciśnieniowych ma tę zaletę, że bez 
dużych nakładów technicznych można 
zapewnić stałe ciśnienie również w 
niskich zakresach ciśnienia. Seria 
zbiorników ciśnieniowych firmy 
Krautzberger spełnia pod względem 
materiału i wykonania wysokie 
wymagania przemysłu oraz rzemiosła. 
Wykonanie ze stali nierdzewnej oraz 
duża liczba wariantów rozbudowy 
pozwalają na użycie w wielu dziedzi-
nach zastosowań. Szybkozłącza 
umożliwiają łatwe i bezpieczne 
otwieranie zbiorników.

Istnieje możliwość skonfigurowania 
zbiornika pod kątem indywidualnych 
wymagań klienta.

•  Na pokrywie zbiornika można 
zamontować mieszadła pneuma-
tyczne, w tym przypadku także  
nowe mieszadło RL-10 ATEX

•  Możliwość wyboru różnych wyjść 
powietrza i materiału

•  Możliwość zamontowania różnych 
systemów monitorowania poziomu 
napełnienia, np. (w przypadku tego 
zbiornika) sondy VEGA lub alterna-
tywnie elektromagnetycznego 
wyłącznika pływakowego

Zbiornik ciśnieniowy materiału jest 
oferowany – do wyboru – w wer-
sjach dla zakresu ciśnienia do 2,5 
lub 6,0 barów. Zgodnie z dyrektywą 
dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 
2014/68/UE, artykuł 4 ustęp 3, zbiornik 
w wersji 2,5 bara nie podlega prze-
pisom tej dyrektywy i nie musi być 
sprawdzany pod kątem zgodności z tą 
dyrektywą. Nie jest również konieczne 
wykonywanie okresowych kontroli.

Dane techniczne

•  szerokość 
(bez zabudowanych podzespołów): 
ok. Ø 255 mm 

•  szerokość 
(z zabudowanymi podzespołami): 
do ok. Ø 375 mm

•  wysokość 
(bez zabudowanych podzespołów): 
ok. 277 mm 

•  wysokość 
(z zabudowanymi podzespołami): 
ok. 422 mm

•  masa własna:  
ok. 9 do 11 kg

Dane ogólne

•  maksymalna pojemność napełnienia: 
5 l 

•  temperatura otoczenia: 
od -10 do +50 °C

•  temperatura materiału 
powłokowego: 
od -10 do +50 °C 

•  maks. ciśnienie robocze 
(wg specyfikacji klienta): 
2,5 lub 6,0 barów

•  tworzywo konstrukcyjne zbiornika: 
stal nierdzewna 1.4301
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