
6.000 L

7.000 L

9.000 L 

самоносеща поцинкована трапецовидна  метална обшивка

Модели и капацитет 

модел капацитет

TF1L

TF2

TF1L

TF3

1.000 L

TF5D

TF5

TF6

TF7

TF9

1.300L

2.400L

3.000L

4.981 L

5.000 L

стоманена рамка с поцинкована облицовка,  върху която е  закрепена 

Резервоар за дизелово гориво едностенен
Марка Emiliana Serbatoi 

ОПИСАНИЕ 

Резервоара е от хоризонтален цилиндричен тип, изработен от въглеродна стомана със 

качество  S235JR съгласно UN 10025- самоносеща  основна рамка и проектирана  да бъде 

закрепена  към дъното на резервоара; могат да бъдат поставени на всякакъв вид повърх-

ност и са проектирани  в зависимост от обема на резервоара  и в съответствие  с ограни-

ченията  за безопастност, определени в италианския министерски указ 19-03-1990

Покривна система 

Покривна система за  защита от лоши метеорологични условия,  състояща се от  здрава



TF/GLM-M:

Механичен  тип здрав и надежден дозатор  за некомерсиална употреба. Изключително 

атрактивна форма, висока ефективност и дизайн  с ниска поддръжка. Скорост на потока

70 l/min или 90 l/min 

F/GLM-C

който  позволява контрол на операциите  за зареждане  с гориво и мониторинг на 

Здрав и надежден дозатор  за нетърговски цели; изключителна атрактивна форма,  

висока ефективност и дизайн  с ниска поддръжка. Оборудван  с електронна  глава  и 

калкулатор, MC Box система,  мулти-потребителска система(до 80 потребители/ключове

смола и механични уплътнения. Степен на защита: IP55

Механичен горивомер, тип "nutating-disk", предназначен само за некомерсиална  

употреба. Състои се от механично четящо устройство с въртящи се колела.

Междинните суми могат  да бъдат зададени на 0. Прогресивен общ брояч

точност: +/-  1%  от диапазона на потока след калибриране. 

Повторяемост  0,2% максимално  работно налягане 10 бара 

4 метра гумен маркуч  за масло и дизелово гориво 

автоматична дюза за гориво

с  ES-PUMP диспенсери 

Разпределителни шкафове 

Метален с прахово покритие, изпечена на пещ с пантирана предна врата  и снабдена с 

предпазна брава 

Разпределително табло, съдържащо се в специална IP55 защитна кутия, включваща

превключвател  за включване/изключване, авариен бутон  и изключващо устройство

за минимум ниво на помпата.  Самонсочваща се  роторна лопатка  с електрическа помпа,

скорост на потока 50-70-90 l/min, вградена by-pass система, линеен филтър, 230 V AC 

монофазен  мотор или трифазен  мотор 400 V AC ротационна помпа  или батерия).

Помпите се състоят от чугунен корпус, ротор от  синтерова стомана и перки от  ацетатна



и индивидуални резюмета на потребнтелите. 

TF/GLM-E 

Здрав и надежден дозатор за нетърговски цели; изключителна атрактивна форма, 

висока ефективност и дизайн с ниска поддръжка. Оборудван с електронна глава 

разхода на гориво.  Тя може да бъде експлоатирана само от упълномощен персонал,

снабден  с потребителски кодове и магнитни ключове.

Общото потребление  на всеки потребител се записва  директно  в електронната система

която  може  да съхранява данни от последните 250 операции.  Предлага се 

специализиран софтуер за отпечатване на отчети  за операциите  по зареждане  с гориво

може да съхранява данни от последните 250 операции.Наличен е специален софтуер за 

отпечатване на отчети за операциите по зареждане с гориво и индивидуални резюмета 

на потребителите

Възможност за оборудване с дозатори 

TF ECO 

и калкулатор. FM електронна система, многопотребителска система (до 120 

потребителя / ключове), която позволява контрол на горивните операции и 

мониторинга на разхода на гориво. Той може да се използва само от оторизиран  

персонал, снабден с потребителски кодове и магнитни ключове. Общото потребление 

на всеки  потребител  се записва директно  в електронната система която 

TF/CVTV 

Интегрирано устройство, което  се състои от разпределител  на гориво  с вградена  

система  за управление на зареждането с гориво. Тя се основава на дозатор TF/ECO,

на който е инсталирана  системата за управление на горивото Emiltouch 

Разпределител на гориво  за промишлени нужди, електронна или механична глава,

обемна помпа  за вакуумно въртене, дебит 70 литра/мин, маркуч от  антистатичен

каучук, автоматична дюза  за гориво, шаси и панели, устойчиви  на корозия. 

Еднофазен 230 V или трифазен  400 V двигател ATEX сертифициран   в съответствие 

с европейската директива  Atex 94/9/CE. EO сертифицирани  и одобрени  за горива клас C



TF/Fimac

в ЕО. Отговарящи на метричните изисквания  и одобрени  за горива от клас C.

TF/QUANTIUM

Индустриален тип горивен дозатор, компактен дизайн, с кука за маркуч, бутален брояч с 

Разпределител на гориво  за промишлени нужди, електронна или механична глава, 

волтова роторна смукателна помпа, дебит  от 50 до 120 л/мин , маркуч от  антистатичен 

каучук, автоматична  дюза. Устойчиви на корозия шасита и панели, изработени от 

неръждаема стомана. Еднофазен  230V или трифазен  400V двигател ATEX

сертифициран  в съответствие  с европейската  директива Atex 94/9/CE. Сертифицирани

TF/Cube 50-70 

Cube 50 и Cube 70, снабден със самозасмукваща обемна помпа, монтирана на 230V-50Hz

двигател, скорост  на потока  56 L/min  или 70 l/min, включително  входен  клапан, линеен

во гориво и автоматична горивна дюза.

вграден импулс, електронен калкулатор  с LCD дисплей  с обемна  ротационна  смукател-

на помпа, дебит от 40  до 130 л/мин, маркуч от антистатичен каучук, автоматична дюза

корозия устойчиви  шасита и панели. Сертифициран и отговарящ на метричните  изисква-

ния.

експортиране на данни на компютър. Той може да се използва само от оторизиран 

персонал,  снабден с потребителски кодове и магнитни ключове.

Общото потребление на всеки потребител се записва директно в електронната 

система, която може да съхранява данни от последните 250 операции.

Cube 70 MC

Състои се от дозатор за гориво CUBE, оборудван с електронен контролен панел.

Системата MC е панел за множество потребители със специален софтуер и устройства за 

Оборудван с ES Pump 



TF/GLM-M

здрав и надежден дозатор за нетърговска употреба; изключителна атрактивна форма, 

висока ефективност и дизайн с ниска поддръжка. Оборудван с електронна глава и 

калкулатор MC BOX система, мултифункционална система до 80 потребителя / ключове), 

която позволява контрол на горивните операции и мониторинг на разхода на гориво

Механичен тип здрав и надежден дозатор  за некомерсиална употреба; изключителна

атрактивна форма,  висока ефективност  и дизайн  с ниска поддръжка. Скорост  на потока

70 л/мин  или 90 л/мин.

F/GLM-C

TF/GLM-E 

Здрав и надежден диспенсър  за нетърговски цели; изключителна атрактивна форма, ви-

сока ефективност и дизайн  с ниска поддръжка. Оборудван  с електронна глава  и калку-

Той може да се използва само от оторизиран персонал, снабден с потребителски кодове 

и магнитни ключове.Общото потребление на всеки потребител се записва директно в 

електронната система, която може да съхранява данни от последните 250 операции.

Предлага се специализиран софтуер за отпечатване на отчети за операциите по 

зареждане с гориво и индивидуални резюмета на потребителите

операции. Предлага  се специализиран софтуер  за отпечатване  на отчети  за операциите

по зареждане с гориво и индивидуални  резюмета  на потребителите. 

SECURBOX 

латор. FM електронна система, мулти-потребителска система( до 120 потребителя/клю-

чове), която позволява контрол на горивните  операции  и мониторинг  на разхода на 

гориво. Той може  да се използва  само от  оторизиран персонал, снабден  с потребителс-

ки  кодове и магнитни ключове. Общото  потребление  на всеки потребител  се записва

директно  в електронната  система, която може да съхранява данни  от последните 250



Изработени от поцинкована ламарина и одобрени от Министерството на вътрешните

работи в  съответствие с M.D 19-03-1990.  Securbox   е предназначен  да осигури пълна 

Външен вентилатор

Пълна защита на резервоара от неблагоприятно време 

АКСЕСОАРИ

Резервоарите могат да бъдат оборудвани  с няколко принадлежности и фитинги като:

защита на резервоара

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Изработен от поцинкована  и гофрирана   стоманена ламарина.

Профили  за фиксиране  в резервоара( като заместител на покрива)

Система  за контрол на зареждането, мониторинг и управление на флота. 

Електронни  датчици  за ниво като OCIO и ES Level 

макари за маркучи: ръчни или пружинни  прибиращи се 

широка гама от филтри  за по-добра филтрираща защита 



Таблица с  размери 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Резервоар 

модел капацитет  L диаметър mm дължина mm

Tank Fuel 5 

1,000

1,300

2,400

3,000

4,981

5,000

Tank Fuel 1L

Tank Fuel 1

Tank Fuel 2

Tank Fuel 3

Tank Fuel 5D

1,600

1,520

1,480

2,000

2,710

2,530

2,040

1,100

1,100

1,270

1,430

1,600

1,900

1,600

1,700

3,030

3,300

3,300

Tank Fuel 6

Tank Fuel  7 

Tank Fuel 9 

6,000

9,000

7,000

модел дължина, мм широчина, мм височина, мм 

Tank Fuel 1L 1,900 1,050 260

Басейн 

Tank Fuel 3 2,450 1,500 410

Tank Fuel 5D 3,210 1,750 475

Tank Fuel 1 1,800 1,250 300

Tank Fuel 2 2,350 1,400 380

Tank Fuel  7 3,800 1,900 500

Tank Fuel 9 3,910 2,100 555

Tank Fuel 5 3,210 1,750 475

Tank Fuel 6 3,500 1,750 500



Tank Fuel 1L 2,230 2,000 1,800

Tank Fuel 1 2,240 2,000 1,800

Покрив 

модел дължина, мм широчина, мм височина, мм 

Tank Fuel 5D 3,520 2,500 2,300

Tank Fuel 5 3,520 2,500 2,300

Tank Fuel 2 2,790 2,000 1,900

Tank Fuel 3 2,790 2,000 2,000

Tank Fuel 9 4,250 2,500 2,700

Tank Fuel 6 3,900 2,500 2,300

Tank Fuel  7 4,050 2,500 2,500














