Depósito orbio® 5000-Sc
e Duplos Depósitos
Auxiliares

Duplique ou triplique o volume da sua
solução Orbio® 5000-Sc com depósitos
auxiliares
Crie, armazene e dispense 500 L ou 1,000 L adicionais de solução
5000-Sc adicionando um ou dois depósitos auxiliares ao 5000-Sc. Estes
depósitos são:
•

Concebidos especificamente para a utilização com o 5000-Sc

•

Resistentes

•

Fáceis de instalar

Instale um ou dois depósitos no caso de excesso de procura da
capacidade normal do depósito 5000-Sc de 454 L, regularmente,
tal como o enchimento de grandes máquinas de limpeza
ou carrinhos de transporte de solução.

Múltiplas Opções de Configuração

Um Depósito - Esquerdo

Um Depósito - Direito

(226 cm)

(224 cm)

Depósito
auxiliar

Depósito
auxiliar
(25 cm)

(41 cm)
(323 cm)

Depósito
auxiliar

Depósitos duplos –
qualquer um dos lados
lado

Depósito
auxiliar

(25 cm)

(25 cm)
(323 cm)

Depósitos duplos - Lado
esquerdo e direito

Depósito
auxiliar

Depósito
auxiliar
(25 cm)

(41 cm)

A unidade 5000-Sc e quaisquer depósitos auxiliares devem ser instalados numa superfície plana para que as bases de uma instalação completa permaneçam ao mesmo nível.
É necessário um intervalo de 40,64 cm entre um depósito auxiliar e o lado direito (filtro de fluxo de entrada) do depósito para permitir o acesso ao filtro de fluxo de entrada.

Depósitos Auxiliares Individuais e Duplos
CONSTRUÇÃO STANDARD
Depósito de expansão

Parede de polietileno com 0,6 cm de espessura, tampa ventilada 40 cm de diâmetro,
apagar com marcadores de litros

mangueira de ligação

2,5 cm ID PVC

Acessórios / Válvula esférica
Braçadeiras da mangueira

PVC
Worm-drive, aço inoxidável

Dimensões / Peso / Capacidade
Altura
Diâmetro

155 cm
70 cm

Peso (vazio)

25.5 kg

Peso (cheio)

538 kg

Capacidade de utilização

500 L

Cada depósito inclui mangueira de ligação, acessórios, válvula de esferas, grampos, etiquetas de segura/regulamentares e instruções de instalação. Para configurações de depósitos
duplos, deverá encomendar dois depósitos (todos os acessórios e mangueiras necessários são enviados com os depósitos). Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

To learn more about the Orbio® Solutions
Transport Cart and other innovations in cleaning,
contact us today.
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Tel: +351 21 9235251
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E-mail: info@tennant.pt
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