
DYSTRYBUTOR CNG WAYNE HELIXTM 6000



Paliwo przyjazne
planecie
Promuj paliwa alternatywne na swojej stacji dzięki dystrybutorowi 
paliwa Wayne Helix 6000 CNG. Szybki. Niezawodny. Bezpieczny. 
Jest doskonale zaprojektowany, aby dać Twoim klientom wybór 
dostosowany do współczesnych potrzeb rynkowych.

W porównaniu z konwencjonalną benzyną lub olejami napędowymi, CNG znacznie 
przyczynia się do zmniejszenia szkodliwych skutków emisji gazów cieplarnianych. 
Dystrybutor mierzy rzeczywistą masę gazu (kg) dostarczoną do pojazdu, niezależnie od 
wartości ciśnienia, temperatury i gęstości. Dystrybutor CNG to znacznie niższe koszty 
eksploatacji w porównaniu do benzyny lub oleju napędowego.
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Wayne Helix 6000 
Dystrybutor CNG

Przyjazny dla środowiska

Dystrybutor HELIX 6000 CNG dostępny jest w wersji 
wolnostojącej lub typu back-to-back (CNG zintegrowane z 
innymi paliwami). Nadaje się do użytku zarówno na stacji 
publicznej jak i do zastosowań związanych z zarządzaniem 
fl otą. Dzięki wielu konfi guracjom paliwa i możliwości wyboru 
trybu samoobsługowego lub standardowego, dystrybutor 
może zaspokoić nawet najbardziej specyfi czne potrzeby stacji. 
Dystrybutor spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. 

Więcej informacji www.wayne.com www.tsg-solutions.com/pl, 
tel. +58 343 21 71
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Ilość produktów: 1
Ilość węży: 1,2 (samodzielny CNG), 2 CNG + 8 paliw konwencjonalnych (combo)
Wydajność : 0,33-18 kg/min (samochody), 7-77 kg/min (autobusy)
Zarządzanie wężem: retrakcja węża (standard)
Rozmiary węży: 3/8 “, 1/2”
Typy nalewaków/pistoletów: NGV1, NGV2
Wydajność dystrybutora: w zależności od rozmiaru węża / pistoletu
Gęstość: 0,65-0,85 kg / Sm3
Dokładność: +/- 1%
Układ dystrybutora: szeregowy
Opcje wyświetlacza: 5-6-4 (objętość-cena-cena jednostkowa)
Przyłącza gazu: 1-3, zewnętrzne
Maksymalne ciśnienie wlotowe: 260 bar
Typowe ciśnienie robocze: 50-250 barów (przy 15C 200 barów)
Indywidualne malowanie: tak
Odporność na korozję: co najmniej C3
Temperatura pracy: -25°C do +55°C (dostępne specjalne konfi guracje o zakresie  
pracy do -40°C)
Wymiary: 893 mm (dł.) x 600 mm (szer.) x 2050 mm (wys.) -wersja wolnostojąca


