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Zariadenie k miešaniu nemrznúcich zmesí typ aquina GL 
 
Funkčné zmontované zariadenie pripravené k napojeniu.  
Súčasťou dodávky je východzia revízia elektro. 
 
Zariadenie je skonštruované pre prípravu nemrznúcich zmesí 
s pomerom maximálne 40% glykolu a 60% zmäkčenej vody. 
Inštalácia musí byť prevedená na rovnej spevnenej ploche 
s tým, že zariadenie musí byť chránené pred UV žiarením 
(slnečným žiarením), ak to nie je možné, je potrebné to vopred 
oznámiť, aby sa mohol vybrať vhodný materiál. Pred prvým 
použitím je potrebné čerpadlo zavodniť a odvzdušniť. Ak v 
priebehu prevádzky dôjde k vypusteniu zásobníka je potrebné 
opäť prvotne čerpadlo zavodniť a odvzdušniť. 
 
Upozornenie: 

Zariadenie je vybavené plavákom pre stráženie minimálnej 
hladiny pre ochranu chodu čerpadla na sucho. Tento plavák pri 
poklese hladiny pripravenej nemrznúcou zmesou na kritické 
minimum, automaticky vypne čerpadlo a na riadiacej jednotke 
„4“ sa rozsvieti výstražná kontrolka. 

 

 

technické dáta aquina GL 

veľkosť zásobníka 250 l 300 l 500 l 750 l 1000 l 1500 l 

dĺžka, mm 950 950 1200 1200 1200 1500 

hĺbka, mm 800 800 1200 1200 1200 1200 

výška, mm 1000 1000 1200 1500 1500 1500 

pripojenie vody 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 

elektromotor výtlak 30m 230V/50Hz, 0,55 kW pri 2900 ot./min 

elektromotor výtlak 60m 3 x 400V/50Hz ( variantne 230V/50Hz ), 0,55 kW pri 2900 ot./min 

 
Miešačka nemrznúcich zmesí aquina GL30 – výtlak 30m 

typ miešačky GL30-250 GL30-300 GL30-500 GL30-750 GL30-1000 GL30-1500 

veľkosť zásobníka 250 l 300 l 500 l 750 l 1000 l 1500 l 

dopravná výška 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 

       

obj. č. GL30-250 GL30-300 GL30-500 GL30-750 GL30-1000 GL30-1500 

 
Miešačka nemrznúcich zmesí aquina GL60 – výtlak 60m 

typ miešačky GL60-250 GL60-300 GL60-500 GL60-750 GL60-1000 GL60-1500 

veľkosť zásobníka 250 l 300 l 500 l 750 l 1000 l 1500 l 

dopravná výška 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 

       

obj. č. GL60-250 GL60-300 GL60-500 GL60-750 GL60-1000 GL60-1500 

 
 

možná ďalšia výbava pre aquina GL za príplatok: obj. č. 

solenoidný ventil PN16, DN25, napojenie 1“ vonkajší závit 20494 

         
prevádzkové príslušenstvo úpravne za príplatok: obj. č. 

nemrznúca náplň ANTIFREES, balenie PE barel 25 l 19544 

nemrznúca náplň ANTIFREES, balenie PE kontajner 1000 l 19538 
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