ΧΗΜΙΚΑ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΣΎΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΎ ΜΕ ΒΡΑΧΊΟΝΕΣ

ScorSpray Arms
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Ρυθμίζεται για ψεκασμό έως και 159 λίτρα/λεπτό
• Σύστημα διπλών βραχιόνων
• Εύρος ψεκασμού ανα βραχίονα 5.2 μέτρα (ρυθμιζόμενο)
• Συνολική ακτίνα ψεκασμό >10 μέτρα
• Προσαρμόζεται σχεδόν σε κάθε τύπο σκάφους

Το Σύστημα Ψεκασμού με βραχίονες ScorSpray Arms, είναι ένα φορητό σύστημα ψεκασμού πολλαπλών
στομίων για ομοιόμορφη και ομοιογενή εφαρμογή χημικών διασκορπιστικών ουσιών (Χ.Δ.Ο). Το σύστημα
έχει τη δυνατότητα ψεκασμού αραιωμένων και μη διασκορπιστικών έως 159 λίτρα/λεπτό. Το φορητό σύστημα
τροφοδοτείται από πετρελαιοκίνητη αντλία και ο ψεκασμός γίνεται μέσω δύο βραχιόνων κατασκευασμένων
από αλουμίνιο, καθένας εκ των οποίων φέρει 4 κατακόρυφες σωλήνες με ακροφύσια ψεκασμού.
• Ακτίνα ψεκασμού 5,2 μέτρα σε μήκος ανά βραχίονα και το συνολικό εύρος ψεκασμού είναι πάνω από 10 μέτρα
• Αποτελείται από πετρελαιοκινητήρα, διαφραγματική αντλία, μείκτη (τζιφάρι), σύστημα βραχιόνων ψεκασμού και σετ σωληνώσεων
• Αερόψυκτος πετρελαιοκινητήρας Yanmar™ με χειροκίνητη εκκίνηση
• Η ανάμιξη της χημικής διασκορπιστικής ουσίας (εάν απαιτείται) επιτυγχάνεται με ενα τζιφάρι στην κατάθλιψη της αντλίας σε ποσοστό
αναλογίας θαλασσινού νερού – Χ.Δ.Ο, 25%

ΣΎΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΏΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βραχίονες
Μήκος βραχίονα
(διαστάσεις σε λειτουργία)
Πλάτος βραχίονα
Ύψος βραχίονα
Βάρος
Ακροφύσια Ψεκασμού
Σύστημα Ψεκασμού
Κινητήρας (αερόψυκτος)
Ισχύς αντλίας
Μήκος αντλίας
Πλάτος αντλίας
Ύψος αντλίας
Βάρος αντλίας

• Δύο (2) σωλήνες 10 μέτρων/καθένας που 		

4500 mm
230 mm
Έως 740mm
21 kg ανά βραχίονα /42 kg συνολικά
4 ανά βραχίονα/ 8 συνολικά

μεταφέρουν το διασκορπιστικό διάλυμα 		
στους βραχίονες ψεκασμού
• Ένας (1) σωλήνας 3 μέτρων για την 		
αναρρόφηση της χημικής
διασκορπιστικής ουσίας
• Ένας (1) σωλήνας 1” για αναρρόφηση 		
θαλασσινού νερού, με φίλτρο αναρ/σης
• Tαχυσύνδεσμοι

Yanmar™ L48
4.7 hp
1100 mm
710 mm
670 mm
115 kg

ΣΎΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΎ
• Διασκορπιστικό διάλυμα
• Σύστημα βραχιόνων ψεκασμού
• Αντλία
• Σετ σωληνώσεων

Η New Naval διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών των χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση
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