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SEDA 
LPG Recovery CLASS 

L-34001 

ü Automatische 
afzuiging, verbranding 
en neutralisatie van 
LPG 

ü PLC Controlsysteem 

ü Onafhankelijke 
verbrandingsproces 
door weegschal en 
neutralisatie met stikstof 

ü Ca. 20 min cyclus bij 
11 kg LPG 

ü De gereedschap kann 
ook binnen gebruikt 
worden (Zonder fakkel) 

De SEDA LPG Recovery System CLASS is de makkelijkste 
manier om LPG in voertuigen af te zuigen te verbranden 
en te neutraliseren. Deze operaties lopen volautomatisch 
af. 
 
Dit apparaat zuigt de LPG-autotanks af en vult het in 
een aparte container (gasfles). Daarna brandt een 
interne fakkel  de overblijvende gasvormige inhoud. 
Tenslotte wordt de transportabele tank gespoeld met 
behulp van stikstof en aldus geneutraliseerd. Zo, de tank 
verliest elk risico van ontsteking. 
 
De geïntegreerde PLC-besturing is verantwoordelijk voor 
de volledig automatische afloop van alle processen. Een 
eenvoudige aan /uit schakelaar, een groot 
display en ingebouwde drukregelaar  
maakt de besturing gemakkelijk  
en zorgd voor een veilig process. 

Functies: 

1.  Pompt vloeibar gas  
 in een separaate fles 

2.  Brandt overblijvende  
 gasvormige resten 
 met fakkel 

3.  Neutraliseert Autotank  
 met stikstof 

LPG Transfer 
Systeem 

Uw voordelen 

„ Voor meer  
informatie en  

een demo  
Video op: 

www.seda.at“ 
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      BESTELLINFORMATIE  
 
SEDA LPG Recovery System 
CLASS L-34001 
Brander,  Schaal, 
Neutralisatie 
SEDA LPG Recovery System 
ECO L-34000 
Mobiele Transfer Station 

SEDA 
LPG Recovery CLASS 

L-34001 

       TECHNISCHE DATA 
 
Stroomversorging:  230V AC, 1.000 W 
Druikbereik:  Tot 20 bar 
Brandervermogen: 240 kW 
Max. Zuigverm.:  120 kg/h 
Gewicht:  90 kg   
Groote (Aparaat):  1,5 x 1,2 x 2,5 m 
Groote (Brander):  1,0 x 1,0 x 2,0 m 

Uw voordelen: 

Opslagfles* 

Compacte maaten 

Veiligheids- snelkoppeling voor tank 

Aan-/ Uit- 
schakelaar  

Ca. 20 Minuten 
Cyclustijd 

voor 11 kg LPG 

Veiligheids- 
magneetklep  
voor de tank 

LPG Transfer 
Systeem 

Brander fakkel voor 
het branden van de 
gasvormige 
overblijvende inhoud 
van de tank  

Eenvoudige schakeling 
en digitale display 

Gastank-Aansluiting 

Weegschaal voor 
opslagcontainers 

Veiligheidsketting voor 
fles 

Weegschaal voor 
gasfles (voor 
overvulbeveiliging) 

Digitale cyclusdislpay 

Stikstoffles * voor  
de neutralisatie 

Het belangrijkste voordeel van deze inrichting is de 
automatische functie. Na het starten van alle processen 
draaien deze zelfstandig en selbstcontroleerend. Dit 
vereenvoudigt de bediening en voorkomt fouten. 
 
Verder bieden wij zelfs de LPG-ECO aan. Het kleine 
broertje van de CLASS is een compacte, mobiele 
tankstation met geïntegreerde 65-liter tank, die wordt 
aangedreven door perslucht. 

Het display toont 
het huidige proces 
en meetwaarden 

* Nicht inkludiert. 


