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produkter
• Flammesperre
• Gassgjenvinnings
koblinger
• Målere
• Påfyllingsbend
• Rør
• Sikkerhetsløsninger
• Systemløsninger
• Tjenester
• Ventilasjonsløsninger
• Ventiler

Outlock & FlexiDip
Peilerørs sikkerhet
et

om

A product fr

Tilkobling: DN50, G2

Om Wennstrom
Wennstrom ble etablert
i 1917 som produsent av
koblinger og ventiler. Vi
er representert i Finland,
Norge og Sverige og leverer
intelligente løsninger for
petroleumsdistribusjon. Vårt
produktspekter omfatter
mekaniske og elektroniske
komponenter og systemer.
Våre kunder lagrer, måler og
transporterer drivstoff.
Wennstrom er sertifisert
til ISO9001 og jobber etter
miljøstandarden ISO14000.
Funksjonelle produkter
utgjør bara en del av ett
framgangsrikt samarbeide.
Rask og profesjonell service
med rett innstilling er også
en vital ingrediens, noe vi kan
tilby takket være kyndige og
erfarne ansatte.
Det er derfor Wennstrom kan
tilby intelligente
løsninger for petroleumsdistribusjon.

Artikkel nr. ES1060A - Outlock med peilespor
A
Artikkel
nr. ES3000 - FlexiDip peilepinne 3000 mm

Hold vannet borte
Vann som kommer inn i tanken gjennom peile røret er et gammelt og vanlig problem. Men drivstoff i dag er mer følsomt for vann, spesielt biodiesel blandet med
FAME. Sammen med vann, er det en risiko for bakterievekst i produktet, dette fører
til tilstoppede filter i pumpen på stasjonen, eller enda verre, at det fylles på
kjøretøyet.
Dobbel sikkerhet
Utformingen av Outlock omfatter to sikkerhetstiltak mot vanninntrengning: en pakning og en O-ring. Disse funksjonene minimerer risikoen for at låsen fryser.
Hold tyvene ut
Peile røret er en åpning til tanken ofte brukt av drivstoff tyvene. Outlock tilbyr sterk
motstand mot dette og den lille tynne spalten hindrer rør eller slanger fra å skyves
nedover peile røret for å pumpe opp produktet.
Hold drivstoff dampen i tanken
Når peiling utføres og lokket er tatt av vil overtrykk i tanken medføre at dampen
kommer ut i atmosfæren. Den lille sprekken i Outlock minimerer dette ved å holde
VOC på plass.
Peiling uten nøkkel
I motsetning til konkurrerende produkter, gjør Outlock at tanken kan peiles manuelt
uten å måtte låses opp. Dette forkorter tiden det tar å peile og forenkler kontroll av
nøkler på bensinstasjonen.
Nøkkel sikkerhet
Lokket kan ikke skrus på hvis Outlock låseplaten er montert feil
eller hvis nøkkelen er glemt i låsen.

Materiale ES1060A/ES1050A
Peilerør tilkobling
SS5204-15, rød messing
Lokk
Din 1705 Rg5, rød messing
Materiale Anti-tyveri kit
Motholds plate
AISI 316, rustfritt stål
Sikkerhets plate
AISI 316, rustfritt stål
Bolt
AISI 316, rustfritt stål
Dimension ES1060A/ES1050A
Høyde inkl. lokk
64 mm
Høyde eks. lokk
50 mm
Diameter
Ø 65 mm
Innvendige gjenger
G2
Utvendige gjenger
W2x7
Vekt
Ca

≈ 1 kg

Versions of Outlock
Outlock med peilepinne spor DN50
Outlock med peilepinne spor DN40

Item no.
ES1060A
ES1050A

Flexi peilepinne 3000mm
Anti-tyveri kit

Item no.
ES3000
403710

Options to Outlock

Website: www.wennstrom.com

