Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
Názov zákazky: Teleskopická hubica pre plnenie autocisterien s elektrickou výbavou.
Predmetom zákazky je nákup teleskopickej hubice (rukáv) ktorá je súčasťou sila popolčeka a slúži ako
výpustný – dávkovací element. S jej pomocou sa plnia pristavené cisterny odpadovým popolčekom.
Plniaca hubica s dvojplášťovým rukávom, elektrickým pohonom zdvihu, obsahujúca uzatvárateľný
výstupný kužeľ s rotačným snímačom hladiny.

Technické údaje: Teleskopická hubica pre plnenie autocisterien s elektrickou výbavou – 1ks
komplet
-

Požadované zariadenie neobsahuje integrovaný filter, obsahuje hrdlo svetlosti DN 150 pre
externé odsávanie

-

Nosný materiál zariadenia: konštrukčná oceľ

-

Materiál opláštenia: dvojvrstvový Neopren – Hypalon

-

Vnútorné oterové kužele: konštrukčná oceľ

-

Minimálna dĺžka od príruby po koniec hubice: 1.805 mm

-

Maximálna dĺžka od príruby po koniec hubice: 5.505 mm

-

Pohon zdvihu: elektrický so snímačom previsu

-

Príkon pohonu zdvihu: 4 – pólový elektromotor o výkone 0,55 kW

-

Napájanie pohonu zdvihu: 400 V, 50 Hz, IP 55 F

-

Snímač dosadnutia hubice na hrdlo cisterny: mechanický NO / NC

-

Snímač polohy hubice horný / dolný: mechanický NO / NC

-

Výsypný kužel: uzatvárateľný, obložený polymérom SINT vrátane vibrátoru

-

Snímač hladiny v kuželi: rotačný s napájaním 24 V, 50 Hz

-

Napájanie elektronického panelu automatiky pre hubicu: 400 V, 50 Hz (max.10 A), trieda krytia
IP 56

-

Rozmery elektronického panelu automatiky pre hubicu: (500 x 400 x 230) mm

-

Diaľkové ovládanie el. panelu (na kábli ako jeho súčasť): 5 tlačidlové, IP 65

-

Vstupná príruba (pripojenie na cisternu): DN 300

-

Max. výkon plnenia: 250 m3 / hod

-

Hmotnosť: do 300 kg

-

Povrchová úprava: prášková farba v modrom odtieni (ideálne RAL 5010)

-

Max. teplota dopravovaného materálu: 120˚C

-

Min / max teplota okolia: - (20 až + 40)˚C

-

Pracovné prostredie: štandardné - nevýbušné

V cenovej ponuke musia byť zahrnuté aj všetky náklady na doručenie do miesta plnenia. Požadovaná
doba dodania dielov je max. do 5 týždňov od doručenia záväznej objednávky.
Súčasťou prílohy č. 1 je foto + nákres rozmerov

