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• beltéri és kültéri használathoz
• eszköz a forró kiöntőmassza feszültség alatti

utántöltéséhez papírszigetelésű kiöntő- 
masszával impregnált kábelvégelzárókba

• biztonságos, gyors és egyszerű utántöltési
folyamat

• átlátszó, szigetelt lándzsa az utántöltés
fokozott biztonságához

Forró kiöntőmassza feszültség alatti utántöltése

Általános információk
Szabvány DIN VDE 0681-1 és 

DIN VDE 0682-621
Nem használható nedves 
időjárási körülmények között

Kivitel
Az utántöltő eszköz tartalmazza a tartállyal rendelkező szivattyú 
egységet, a fűtés szabályozót és a szállító szivattyút, valamint a 
szigetelt utántöltő csövet is. A tartály egyszerűen eltávolítható 
az eszköz szállításának idejére és a tartály szorosan lezárható a 
fedelével. A szivattyú és a szigetelt utántöltő lándzsa hőálló, 
rendkívül rugalmas utántöltő csővel és szivattyú vezérlő veze-
tékkel (be- és kikapcsolás) van összekötve.  Minden egyes alkat-
rész egy szállító kocsin (kiegészítő tartókkal) van elhelyezve, és 
egyszerűen szétszerelhető a szállításhoz. 
A kábelvégelzárók csavarjainak feszültség alatti eltávolítása és 
visszahelyezése szigetelt csavarhúzó segítségével végezhető el. 
Javasoljuk a DEHN+SÖHNE speciális műanyag lezárócsavarjai-
nak használatát a kábelvégelzárókhoz.

Követelmények
Csak szakképzett személy használhatja az olajutántöltő eszközt 
az MSZ EN 50110-1 szabvány (Villamos berendezések 
üzemeltetése - Általános követelmények) szerint, a 6.3.1 - 
6.3.12. fejezetek figyelembevételével.

Miután kiemeli a szállító 
szivattyút a kiöntőmasszából, 
azután az olajtartály kivehető 
az eszközből az  utántöltéshez.

ábra

1   rendkívül rugalmas utántöltő cső  
2   vezérlő vezeték
3   utántöltő lándzsa

a nyomókapcsolóval
b markolattal
c    határoló tárcsával
d    szigetelő közbetéttel
e    piros gyűrűvel
f toldó darabbal
g    rugalmasan alkalmazható 
utántöltő eszközzel

Méretek:
lH  markolat hossza = 285 mm 
lI    szigetelő közbetét

hossza = 525 mm
IV     toldó hossza 

= 180 mm
lG   teljes hossz = 980 mm
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teljes készlet szigetelt utántöltő lándzsával és tartállyal

Tartozékok a KöF utántöltő eszközhöz

Szigetelt utántöltő lándzsa
a kezelőrúd lecsatolható, rendkívül rugalmas töltőcsővel (1375 
mm), markolattal, határoló tárcsával,  szigetelő közbetéttel,  
piros gyűrűvel, toldóval és lándzsafejjel rendelkezik

Típus
Cikksz.
Névleges teljesítmény
Tápfeszültség
Frekvencia
Tartály mérete
Fűtés szabályozó tartománya
Kijelzési tartomány (hőmérsékletmérés) 
Méretek

NFG MS
785 260
1200 W
230 V
50 Hz
5 liter 

0 °C ... + 120 °C 
0 °C ... + 120 °C  

560 x 315 x 1490 mm

Típus INFL MS
Cikksz. 785 261
Átmérő 32 / 20 mm
Méretek 1120 mm

Más utántöltő lándzsa hossz külön kérésre rendelhető.  

Tartály
Rozsdamentes acélból készült; fedéllel és állítható szellőztetéssel

Típus
Cikksz.
Teljesítmény (fűtőszál) 
Méretek

OEB NFG MS 
785 264
950 W 

320 x 166 x 195 mm             

RFB NFG MS 

785 295
nem tartalmaz fűtőszálat  

295 x 166 x 195 mm

Üvegszál-erősítésű műanyag bőrönd
legnagyobb űrtartalom:

3 db NFG MS tartály

Típus
Cikksz.
Szín
Méretek

KKL B NFG MS 
785 299

kék
570 x 355 x 210 mm
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