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• Wykonanie: stal nierdzewna,

• Oszczędność czasu ze względu na brak potrzeby wymiany węży
do poboru mediów,

• Indywidualnie regulowane króćce wlotowe. Wyraźny system
blokujący wskazuje, że wybrany króciec jest optymalnie
ustawiony i aktywowany.

• W zestawie znajdują się 4 komplety dysz dozujących z
zatyczkami, za pomocą których można ustawić objętość
zasysanego medium w trybie zasysania.

• Węże się nie skręcają: kontrola odbywa się poprzez część skrętną
z oznaczeniem. Jeśli oznaczenie znajduje się pomiędzy 2
kolorowymi końcówkami węży, przepływ jest zablokowany.

• Dzięki różnym akcesoriom kolektor ST-163 może być montowany
na ścianie lub na wózku. Dostępny jest również adapter do
bezpośredniego montażu na injektorach ST-167 i ST-168.

Kolektor ST-163.1 odpowiedni do 
wszystkich inżektorów

Łatwa zmiana
poprzez obracanie! 

easyfoam365+ 
Kolektor ST-163.1 

Odpowiednie do przemysłu 
spożywczego

W komplecie znajdują się 4 zestawy dysz dozujących: 
Wtyczki można również łatwo umieścić w króćcach węży.

Akcesoria 
do montażu
znajdują się  
na następnej 
stronie. 
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Nr. katalogowy
200 163 185 4 zestawy dysz dozujących

Kolektor do injektorów (easywash 365+). Cztery 
opcje zasysania oznaczone kolorami. Sterowanie 
przez obracanie części obrotowej. W komplecie z 
O-ringiem i czterema zestawami dysz dozujących. 

NieaktwynyAktywny czerwony

Kolektor ST-163.1

Dystrybutor: www.atmos.pl

https://atmos.pl/
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Akcesoria do kolektora ST-163

Nr. katalogowy
040 004 013 

Nr. katalogowy
040 003 590 

Nr. katalogowy
200 163 186 

Uchwyt ścienny ze stali nierdzewnej do kolektora

Króciec ze stali nierdzewnej do kolektora. 
Również do montażu na uchwycie ściennym .

Adapter wykonany ze stali nierdzewnej do 
kolektora. Zawiera O-ring. Do montażu na 
injektorach easyfoam 365+  ST-167 / ST-168. 
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Przykładowe zastosowanie kolektora: 
Tutaj znajduje się sterowanie do zasysania 
chemikaliów. Kolektor może być 
montowany poziomo, pionowo i w 
dowolnym położeniu, którego wymaga 
stanowisko. 

Kodowanie

9 mm ograniczniki oznaczone 
kolorem (HACCP)

Adapter do bezpośredniego 
połączenia

3 otwory,  
8.5 mm do   
mocowania

Przekręć, aby 
wskoczyło 
na miejsce 

Obracanie znacznika: 
Sterowanie poprzez kodowanie 
kolorem, tutaj żółtym. 

Obracanie znacznika: 
Sterowanie poprzez 
kodowanie kolorem, tutaj 
czerwonym.

Dzięki niezależnej części 
obrotowej, podłączone węże 
się nie skręcają.  

Bezpośrednie podłączenie do  
ST-167/168:  
Użyj adaptera o nr. katalogowym: 
200 163 186.

Bezpośrednie podłączenie za pomocą adaptera: 
Inżektory easyfoam365+ ST-167 i ST-168 oferują 
możliwość bezpośredniego podłączenia. 

Łatwy do zamontowania na ścianie lub na 
wózku: Kolektor można przymocować do 
uchwytu ściennego za pomocą dostępnego 
opcjonalnie króćca do węża ze stali 
nierdzewnej. 

Elastyczne ustawienie: kombinacja 
może być używana we wszystkich 
kierunkach.  Możliwy jest również 
montaż poziomy. 

easyfoam365+ 
Kolektor ST-163.1 

Dystrybutor: www.atmos.pl

https://atmos.pl/



