
Przy³¹cza do Dolnego Nalewu
i Spustu

Firma Alfons Haar przedstawia przy³¹cze typu “API” do Dolonego Nalewu i Spustu.

Europejskie normy EN 13083 (jak równie¿ prEN 13315 ) bazuj¹ na normach amerykañskiego
przy³¹cza “API” RP 1004 (API = American Petroleum Institute).

Normy te gwarantuj¹ nape³nianie  cysterny w ka¿dych warunkach!

Dane dotycz¹ce wszystkich rodzajów przy³¹czy:

• Ciœnienie nominalne 10 bar (testowane przy  80 bar!)
norma wymagna PN 5 a testy ciœnieniowe przeprowadzane s¹ przy 25 bar

• Krótka d³ugoœæ ca³kowita, flansza TW 3  lub TTMA
• Niska utrata ciœnienia po³¹czona z wysokimi osi¹gami!
• Wymienialny przedni pierœcieñ:
– pierœcieñ z br¹zu zapewniaj¹cy d³u¿sz¹ ¿ywotnoœæ (dla typu …1-) = norma
– pierœcieñ ze stali kwasoodpornej do paliwa lotniczego (dla typu … 1A)

• Wziernik ciœnieniowy (testowany przy 50 bar!)
• Opcjonalna kontrola wilgotnoœci
• Zintegrowany czujnik po³o¿enia otwartego - zamkniêtego (dla typu … OM)
– dla  systemów typu „Sealed Compartment Delivery System“ (SCDS)
– uszczelnienie zaworu, sterowanie czujnikiem rejestruj¹cym otwarcie

• TÜV-certyfikat, kody komponentów: TÜ.AGG.342-01, TÜ.AGG.234-95, TÜ.AGG.232-95, TÜ.AGG.154-92
do u¿ytku zgodnie z ADR B1A, ADR 2001

Adaptory nape³niania i spustu firmy Alfons Haar zosta³y zaprojektowane 
i skonstruowane wed³ug nowych norm EN 13083 i prEN 13315!

Wyd³u¿ona ¿ywotnoœæ

produktu z wymienialnym

pierœcieniem z br¹zu

Z czujnikiem

magnetycznym 

dedykowanym SCDS



MAPI    Adaptor nape³niania i spustu ze sterowaniem manualnym         zgodny z EN 13083
DŸwignia tak¿e wskazuje pozycje zaworu

API Adaptor nape³niania zgodny z EN 13083
Roz³adunek poprzez adaptor z dŸwigni¹ steruj¹c¹

Przy³¹cza do Dolnego Nalewu
i Spustu

Szeroka gama modeli i wariantów dostêpnych dla ró¿nych zastosowañ:

Dostêpne opcje:
MAPI 100 B1-O bez wziernika,z pierœcieniem z br¹zu nr. art. 712710
MAPI 100 B1-S z wziernikiem i pierœcieniem z br¹zu nr. art 712698
MAPI 100 B1A-O bez wziernika, dla paliw lotniczych nr. art 712728
MAPI 100 B1A-S z wziernikiem,dla paliw lotniczych nr. art 712701
MAPI 100 B1-OM bez wziernika, z czujnikiem magne. nr. art 712485

dla systemu SCDS
TÜ.AGG.342-01 Waga: 4.9 kg

Dostêpne opcje:
API 100 E1-O bez wziernika,z pierœcieniem z br¹zu nr. art. 712752
API 100 E1-S z wziernikiem i pierœcieniem z br¹zu nr. art.. 712736
API 100 E1A-O bez wziernika, dla paliw lotniczych nr. art.. 712779
API 100 E1A-S z wziernikiem,dla paliw lotniczych nr. art. 712744
API 100 E1-OD bez wziernika nr. art.. 712760
API 100 E1-OM bez wziernika, z czujnikiem magne. nr. art. 712493

dla systemu SCDS
TÜ.AGG.342-01 Waga: 4.5 kg



PAPI     Adaptor do nape³niania i spustu zgodnie z EN 13083

Przy³¹cza do Dolnego Nalewu
i Spustu

PAPI 100 B1 z wziernikiem nr. art. 339946
dla produktów tego wymagaj¹cych

TÜ.AGG.234-95 Waga: 5.0 kg

APIA Z³¹cze roz³adunkowe zgodne z  prEN 13315

APIA 100 B1 Nr. art. 668176

TÜ.AGG.154-92 Waga: 1,1 kg

Pasuj¹ce do wszystkich typów  API,typu 1004, adapterów

Gwint R 3” AG

zawiera: sterowanie pneumatyczne, zawór bezpieczeñstwa,zabezpieczenie
przed przepe³nieniem, umo¿liwia zamkniêcie w przypadku du¿ego natê¿enia
przep³ywu, 
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CAPI     Pokrywa przeciwkurzowa
Uszczelnia do ciœnienia 0.2 bar
Obs³uga jedn¹ rêk¹
Linka zabezpieczaj¹ca
TÜ.AGG.232-95
CAPI B1 nr art. 374610

Czujniki koduj¹ce do produktów
Odczyt kodów magnetycznych przy³¹czy nape³niaj¹cych

nr art. 609200

(dla API 100 E1-OD oraz PAPI 100 B1)

Wziernik
SG 100 A1-4TW nr art. 633224

Przy³¹cza do Dolnego Nalewu
i Spustu

Akcesoria:

Zawór z blokad¹
Sterownany pneumatycznie
PMWV 3/2 D1 nr art. 370630

Zestaw monta¿owy nr art.. 700584
(polecane dla API…, MAPI…)

Wska¿nik niskiego poziomu
LMS 1A wska¿nik niskiego poziomu nr art.. 337927

Gwinty
L = 14 nr art.. 338060
L = 28 nr art. 338079

Flansza nadaj¹ca siê do spawania
Materia³: aluminum spawalnicze
Dla rury DN 100

nr art.  141690  
(dla MAPI…, API…, PAPI…)


