Quantium 310
Verdeelzuil

De Quantium 310 is een compacte
en veelzijdige verdeelzuil die op elk
tankstation uitblinkt. Hij biedt een
flexibel ontwerp voor afgifte van
één, twee of vier brandstoffen. Het
slangterugtrekmechanisme met
veermast, met een indrukwekkend
vulpistoolbereik van 4 meter, maakt
hem eenvoudig te gebruiken door
klanten.

“De kwaliteit en
betrouwbaarheid van
het dispenserontwerp is
gebaseerd op echte, real
time data, verzameld van
meer dan 40.000 stations
welke ondersteund worden
door onze geautoriseerde
service vertegenwoordigers
en distributeurs.”

Quantium 310 in een oogopslag

Slangbeheer
Telwerk
Met behulp van het TQC platform
biedt het LCD-scherm van Tokheim
met LED- achterverlichting
een scherpe weergave van de
cijfers. Kies uit alleen volume
(commercieel) of volume en prijs
(voor retail).

Hydrauliek
Het hart van onze verdeelzuilen
wordt gevormd door een serie
kwaliteitsonderdelen die voor
duurzame prestaties zorgen.
De TQM meter met minimale
afwijking en de robuuste TQP
pomp zorgen ervoor dat uw
verdeelzuilen zorgvuldig blijven
doseren.

De Q310 heeft een
slangterugtrekmechanisme
met veermast voor snel en
handig tanken. Strenge tests
garanderen dat hij dag in
dag uit zonder omhaal zijn
werk doet.

Plaatwerk
Onze panelen zijn
gemaakt van behandelde
poedergecoate aluminium
bekleding - synoniem voor
een lange levensduur
onder de zwaarste
omstandigheden.

Hefsleuven
Quantium dispensers
zijn standaard uitgerust
met hefsleuven. Deze
oplossing biedt het hoogste
veiligheidsniveau in de
sector, tijdens de installatie
en verwijdering van
dispensers op locatie.
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Instapniveau, een of
twee slangen, systeem
met één product. Zorgt
voor het tanken van één
type brandstof met hoge
snelheid.

Instapniveau verdeelzuil,
maar met meer opties en
flexibiliteit dan de Q110. De
Q210 kan maximaal twee
producten doseren en wordt
geleverd als model met één
of twee slangen.

Flexibel ontworpen
dispenser voor één, twee
of vier brandstoffen. Het
slangterugtrekmechanisme
met veermast maakt hem
eenvoudig te gebruiken
door klanten.

Tokheims globale
‘H-vormige’ multiproduct
brandstofdispenser met
hangend slangdesign
en een complete serie
betalings- en upgradeopties.

Onze toonaangevende
multiproduct brandstof
dispenser,met een
intelligent ontwerp van het
slangterugtrekmechanisme.
Kies uit een compleet
assortiment betalings
- en upgradeopties.

Minder onderhoud,
minder gedoe
Tokheims Quantium dispensers
zijn onafhankelijk getest en
er is bevonden dat ze minder
onderhoudswerkzaamheden
behoeven dan andere door de
industrie geïnstalleerde en geleverde
pompen. Meer nuttige werktijd
betekent een hogere doorvoer en dat
uw klanten op uw tankstation op een
snellere en aangenamere tankervaring
kunnen rekenen.

Maximale nauwkeurigheid,
minimale afwijking
De TQM meter vertoont een minimale
afwijking over de levensduur van
de verdeelzuil en helpt daarbij onze
klanten het brandstofverlies tot een
minimum te beperken. Zijn robuuste
ontwerp maakt hem geschikt
om te werken onder de zwaarste
omstandigheden met een uitgebreid
aantal brandstoftypes.

Quantium 310
Technische Specificaties*
Basismodellen
•
•
•
•
•
•
•

Standaardsnelheid (40 l/min.)
Hoge snelheid (80 l/min.)
Zeer hoge snelheid (130 l/min.)
Satellietmodellen
Dubbelzijdige en enkelzijdige modellen
Gecombineerde standaardsnelheid-hoge snelheid
Gecombineerde standaardsnelheid-zeer hoge
snelheid

Stroomsnelheden zijn afhankelijk van het model, de
ondergrondse lay-out, de hoogte van de locatie, de
omgevingstemperatuur en de geselecteerde opties.

Optionele functies
•
•
•
•

7-7-5 LED display
Noodstop
Elektronisch geregelde damprecuperatie (ECVR)
Tokheims gepatenteerde zelfkalibrerende
damprecuperatiesysteem - ECVR-SCS (inclusief
controlerend en zelfkalibrerend systeem)
• Meerdere grondverbindingen voor
damprecuperatie
• Led voor status damprecuperatie
• Automatische temperatuurcompensatie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektronische kalibratie
Elektromechanisme totaaltellers
Programmeerschakelaar
1-fase motor
Vooraf instelbare functies m.b.v. drukknoppen
Weergave van literprijs per product
Productindicatielampen
OPT lampen
Luidspreker (eenrichtingsgeluid)
Compatibel met IR-afstandsbediening
Mechanische totaaltellers op meter
Anti-magnetische elektromechanische
totaaltellers (enkel- en tweezijdig)
Keuze tussen snelheden van 40 of 80 l/min.
Externe filterpot voor TQP-RS pomp
Verschillende hydraulische inlaatopties
Dompelpomptoepassing
Groot assortiment roestvrijstalen exibele
verbindingen om installatie te vereenvoudigen
Grondframe
Kijkglas
Satellietverbinding (enkel- of tweezijdig)
Geschikt voor E85
Breekkoppelingen
Kit voor lage temperaturen

•
•
•
•

Diverse bekledingsoplossingen in RVS
Aangepaste uitvoeringen van de gehele dispenser
Brand- en kanteldetectie
Preventie brandstofdiefstal

Deze lijst omvat alleen de belangrijkste kenmerken
en opties. Neem a.u.b. contact op met uw
lokale Tokheim vertegenwoordiger voor meer
gedetailleerde informatie over de beschikbare
opties.

Omgevingsvereisten
•
•
•
•
•
•

Omgevingstemperatuur: -25°C t/m +55°C
Koude klimaten: -40°C t/m +55°C (optioneel)
Vloeistoftemperatuur: -25°C t/m +25°C
Vloeistofviscositeit: < 10-4 m2/s
Relatieve vochtigheid: 5% t/m 95%
Hoogte: vanaf zeeniveau tot 2.000 m

Tokheim
Wereldwijd

Contactinformatie
Tokheim hoofdkantoor
Unit 3 Baker Road
West Pitkero Industrial Estate
DD5 3RT Dundee
Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 (0)1382 598 000
Fax: +44 (0)1382 598 001
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Meer informatie
Tokheim Netherlands B.V.
Laan van Londen 120
3317 DA Dordrecht
Tel: +31 (0)88 147 15 00
Fax: +31 (0)88 147 15 55
Tokheim Belgium nv
Everdongenlaan 31
2300 Turnhout
Tel: +32 (0) 14 44 85 00
Fax: +32 (0) 14 44 85 55

Voor meer informatie en gedetailleerde contactinformatie voor elk
land, gelieve onze website www.tokheim.com te bezoeken of stuur
ons een e-mail op global.marketing@tokheimglobal.com.
*Aangezien Tokheim regelmatig haar producten verbetert om
steeds beter te beantwoorden aan de marktontwikkelingen en
de wettelijke eisen, behoudt zij het recht voor om de specificaties
van deze producten en dit document zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen.

www.tokheim.com

