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Kemikaliepåläggare ALCON Typ 7336 I/C

PRODUKTBLAD 2:7

V.g. vänd!

ALCON kemikaliepåläggare, typ 7336 l/C, är
avsedd för lågtryckssprutning av alkaliska såväl
som petroleumbaserade rengörings- och avfett-
ningsmedel.

ALCON typ 7336 l/C gör hanteringen av dyra
kemikalier lönsam. Det konstanta vätsketrycket
ger alltid samma sprutbild, vilket är nödvändigt
för en ekonomisk tvätt och ett gott resultat.

ALCON kemikaliepåläggare, typ 7336 l/C, är
utrustad med ett överströmningssystem, som
gör att aggregatet kan köras även under långa
perioder utan uttag av vätska.

Utrustningen kan förses med mynt- eller
pollettbox.

Pollett/Myntautomat
typ MYA
Användningsområde
Tvätthallar, tvättmaskiner, campingplatser eller
där behov finns av myntbetjäning.

Funktion
Myntet stoppas in i automaten. Ett tidrelä kopplas
därvid in. Automaten anslutes till magnetventil
eller annan elektrisk styrutrustning.

Mynt
Myntautomaten kan levereras för olika storlekar
av mynt eller polletter alt. klippkort.

Gångtid
Automaten kan steglöst ställas in för olika gång-
tider inom bestämda tidsområden.
Standard 10 sek - 7 min, 1 min - 36 min.



Arbetstryck ca 3,5 kg/cm2 ca 4,5 kg/cm2
Vätskemängd 0,5 - 20 lit/min 0,5 - 40 lit/min
Motor 1-fas, 230 V, 0,5 hk 1-fas, 230 V, 1,0 hk
Anslutningskabel 5 m inkl. jordad kontakt 5 m inkl. jordad kontakt
Kemikalieslang 10 m dim. 3/8”, oljebeständig 10 m dim. 3/8”, oljebeständig
Sugslang 1,4 m med valbar sugsil 1,4 m med valbar sugsil
Munstycksventil längd 540 mm med s.k. längd 540 mm med s.k.

dödmansgrepp dödmansgrepp

Ovanstående tekniska specifikationer kan justeras efter kundens önskemål.

Rätten till konstruktionsändringar förbehålles.

Skötselinstruktion:
Stickproppen ansluts till ett jordat vägguttag (230 V).

Pumpen får absolut ej arbeta torr utan vätska då den mekaniska axeltätningen då kan skadas.
Vid start av ett nytt aggregat (eller om pumpen gått torr) måste vätska påfyllas i pumpen i hålet
vid den rödmålade pluggen.

Motorn startas och stoppas med arbetsbrytaren på pumpstativet.

Endast rena vätskor får pumpas. Fabrikanten förbehåller sig rätten att godkänna kemikaliet
innan det används i pumpen.

Överströmningsventilen är inställd på fabriken och skall som regel ej ändras. Normalt skall det
vara ett kontinuerligt tillbakaflöde till sugtanken.

Önskas en ändring av kapaciteten skall munstycket bytas ut mot ett större eller mindre.

Tekniska data ALCON typ 7336 l/C ALCON typ 7336 l/C Special




