
Dystrybutor DNG produkcji firmy GRAF może obsługi-
wać zarówno prywatne jak i publiczne stacje zasilające 
pojazdy gazem naturalnym (CNG). Tankować z niego 
można pojazdy małe, średnie oraz duże. Dystrybutor 
może być zainstalowany w dowolnej lokalizacji i nie 
wymaga dodatkowej ochrony. Dystrybutor może być 
podłączony do większości powszechnie stosowanych 
i dostępnych systemów i przedpłaty lub zapłaty po tan-
kowaniu.

Dystrybutor DNG skonstruowano w oparciu o mikro-
procesory najnowszej generacji. Wyposażony jest 
w ciekłokrystaliczny wyświetlacz (LCD), biały lub opcjo-
nalnie, czerwony o wysokiej widoczności.

Dystrybutory są budowane i testowane zgodnie z Eu-
ropejskimi Standardami i spełniają dyrektywy normy 
ATEX oraz zalecenia OIML. Dystrybutor może być rów-
nież zbudowany według innej normy, w zależności od 
wymogów obowiązujących w danym kraju.



PODSTAWOWE DANE 
Zastosowanie Samochody osobowe i ciężarowe 
Rodzaj gazu Gaz ziemny o gęstości 0,65 do 0,87 kg/m3 
Temperatura pracy –25 do 55°C (inny zakres na życzenie) 
Ciśnienie nominalne 220 bar 
Ciśnienie maksymalne 250 bar 
Dokładność ±0,5%
Zasilanie 230 V ±15%; 50–60 Hz
Zasilanie powietrzem Suche powietrze, ciśnienie 6–12 bar 
Nominalny przepływ 25 kg/min 
Maksymalny przepływ 60 kg/min 

DOSTĘPNE OPCJE
Obudowa ze stali węglowej, malowana lub AISI 304
Kolor: możliwość wyboru koloru na życzenie
Możliwość zmiany ceny na wyświetlaczu dystrybutora
Regulator ciśnienia (wbudowany)
Bezpośredni zawór bez zasilania powietrzem
Możliwość wyboru końcówki napełniającej
Wewnętrzne złącza i przewody zgodne z AISI 316

N – MODBUS

G – GILBARCO

D – DART (DW)

L – LON

D – WYŚWIETLACZ LCD 

L – WYŚWITLACZ LCD CZERWONY

C – CNG 50

1 – JEDEN PRZEWóD

2 – DWA PRZEWODY

1 – JEDNA SEkCJA

2 – DWIE SEkCJE

3 – TRZY SEkCJE

Protokół komunikacyjny

Rodzaj wyświetlacza

Licznik przepływu masy

Sekcje

Przewód napełniający
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