Výrobce a dodavatel:
M-ex Production s.r.o.
Veslařská 136, 63700 BRNO
www.mex.cz mex@mex.cz

Cenová nabídka sestavy generátoru NITROS 200DNI
Výkon sestavy / při tlaku :...................... 200 l/hod – 3,3 l/min – 4,5 Bar NonSTOP
Nastavená čistota plynu : ................................ N2 v čistotě 99,0% až 99,3%
Nastavitelný rozsah čistoty plynu : ….............. 95% až 99,3% N2 (5% až 0,7% O2)
Nastavitelný výkon v závislosti na čistotě : …. od 60 l/h (99,3%) do 800 l/h (95%)
Tlaková hystereze výroby : …........................... 4,60 až 4,75 bar
Bezolejový kompresor : …................................ 7 m3/h / 7 Bar / 24 l vzdušník
Kompenzační vzdušník (zásobník plynu) : ....... 20l s regulátorem tlaku 0 – 3,5 Bar
Filtrační kolona (účinnost) : ..…....................... PARKER AO-Reg, AA, AC 99,9999*
Membrána generátoru : …............................... HiFLUXX ST 304
Nečistoty v plynu (voda / prach / O2) : …......... trb. -15°C / 0,1 ppm / max 1%
Pracovní prostředí / hlučnost: …...................... +10°C až 30°C / 75 dB
Napájení : …..................................................... 240V 1,2 kW
El. spotřeba na 1m3 plynu : …......................... 1,6 kWh / m3 = max 5,- Kč/m3
Komunikátor pro dálkovou správu GSM : …..... Teplota, tlak, záloha, porucha kompresoru
Samočinná funkce spuštění zálohy : …............ Kapacita zálohy 4m3 = 20 hod (0,2 m3/h)
Rozměry instalované sestavy šxhxv : ….......... 900 x 250 x 1600 mm
Výrobní kapacita generátoru = 5m3 den : ….... 150 m3/měs = 15x 50l/200 bar lahev
Ekvivalentní hodnota lahvovaného plynu : …... N2 = 15 - 20 tis / CO2 = 9 - 12 tis Kč/měs






Ceny (bez DPH):
Generátor NITROS 200DNI s GSM monitorem : ........................
Kompresor P NITRO OD2523 : …...............................................
Tlaková lahev s náplní 4m3 – náhradní zdroj vč reduktoru : ….
Kompenzační vzdušník vč reduktoru : …...................................
Doprava + Montáž + instalační materiál (dle vzálenosti z Brna) ...



Servis - proběh 24 měsíců / max 10.000 motohodin / záruka 24 měsíců
Cena servisu po uplynutí každých 24 měsíců : …........ 17.500 Kč + cestovné z Brna

86.350 Kč
13.700 Kč
4.700 Kč
4.500 Kč
3.000 až 6.000 Kč

Servis bez omezení provozu výměnou generátoru + kompresoru s prolongací záruky o dalších 24 měsíců



Pronájem – uzavření servisní smlouvy DrinkGAS
Poskytnutí kompletní technologie do nájmu za paušální částku 2.800 Kč / měsíčně
V ceně nájmu je veškerý servis výměnou včetně neomezených záruk provozuschopnosti

