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Fitxa tècnica

-

Dipòsits inox, FONS CÒNIC per a emmagatzematge, també per 
a vini�cació, es poden realitzar fermentacions amb di�cultat en 
l'extracció de pells.
Opcional: adaptació d'agitadors, inertització, tub de neteja 
exterior amb dutxa interior, camises tèrmiques, busca clars ... 
(sota comanda).
Material de construcció tot en acer inoxidable 304L, possibilitat 
de construcció en 316L sota comanda.
Acabats: * de la xapa inox: model D acabat interior i exterior 
mat, model M acabat interior polit i exterior adamascat. * Solda-
dures TIG amb gas inert, de capades, pasivadas, raspallades. * 
Identi�cació i homologació: Registre sanitari indústries i 
productes alimentaris RSPAC 3905561 / CAT. Segons la confor-
mitat i el que disposa l'art.4 5è paràgraf de D.L. 25/01/92 
num.108 i directiva CEE 89/109. Placa identi�cativa de fabrica-
ció, cubicatge i identi�cació.
Detall * Part superior: Cúpula cònica de 45º centrada, boca 
d'accés centrada diàmetre 400 mm amb junta, tapa, volant i 
sistema d'obertura amb braç i pern giratori. Vàlvula de segure-
tat de doble efecte (pressió / depressió) en inox 304. * Cilindre: 
nivell complet amb aixeta inox 304 rosca gas amb mànega de 

Descripció

plàstic o tub metacrilat, amb per�l calibrat de capacitat general. Placa de característiques i identi�ca-
ció. Dóna suport escales a partir d'3.000l. Aixeta pren mostres en inox. Boca inferior a model M diàme-
tre 400 mm model D rectangular amb obertura exterior, completa amb junta, volant de tancament i 
perns. Vàlvula papallona inox 304 a la sortida mascle NW 50 a la part inferior.
* Fons: Cònic centrat de 45º.Salida centrada en fons de el con amb tubuladura de buidatge total i 
vàlvula papallona inox 304 sortida mascle NW 50. Peus troncocònics amb rosca i perns regulables per 
a una perfecta alineació (+ / - 60mm). Amb platines de suport en sòl inox diàmetre 140mm.
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Capacitat
Diàmetre 
aproximat

Altura total 
aproximat

1.000 L
1.500 L
2.000 L
2.500 L
3.000 L
5.000 L

1.030 mm
1.150 mm
1.320 mm
1.320 mm
1.320 mm
1.600 mm

1.910 mm
2.160 mm
2.160 mm
2.300 mm
2.800 mm
3.200 mm

Boca inferior Boca superior Recolza escala

Aixeta extractor 
de mostres

Regleta de nivell Vàlvula inox


