
Sygnalizator PrzepŽywu 1.1.
TŽokowy Fluvamat AR-010GM AR.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Gwint wewnCtrzny G3/8 mosi>dz

 

AR-010GM004

DANE TECHNICZNE

Zakres podany dla pozycji poziomej i opadaj>cego przepŽywu.

dokŽadnoW5 ±1.5 l/min

temperatura medium max. 80°C

przec. spadek ciWnienia 0.8 bar przy Qmax.

histereza zalecnie od nastawy

minimum 0.5 l/min.

MATERIAŸY

korpus mosi>dz Ms58 niklowany

tŽok mosi>dz Ms58, SnBz8

sprCcyna stal kwas. 1.4310

magnes ferryt

gŽowica stykowa  PA

przedstawiciel: "ZACH METALCHEM" Sp. z o.o. Gliwice, tel. 032 270 22 62, fax. 032 270 45 28                 
internet: www.metalchem.pl  e-mail: biuro@metalchem.pl

zakres nastaw
l/min H2O

mosi>dz

Mechaniczny sygnalizator przepŽywu do cieczy i gazów.

DziaŽa na zasadzie przesuniCcia tŽoka opartego na

sprCcynie. Magnes tŽoka przeŽ>cza kontaktron. Wykonanie

na ciCckie warunki przemysŽowe.

ı  niewielkie gabaryty

ı  dobra powtarzalnoW5
ı  odpornoW5 na zanieczyszczenia

ı  duca zdolnoW5 Ž>czeniowa

ı hermetyczna separacje czCWci elektrycznej od cieczowej
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  Typ Qmax. zalec.
l/min H2O
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Sygnalizator PrzepŽywu 1.1.
TŽokowy Fluvamat AR-010GM AR.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
kontaktron  -  schemat 0.212 n.o.

250 V AC     100 VA

kabel 2.5 m

stopieM ochrony IP 65

br>zowy niebieski

POZYCJE MONTAbU MEDIA MIERZONE

woda gaz/powietrze

olej do 30mm²/s

OZNACZENIA mocliwe kombinacje - patrz "dane techniczne"

typ podstawowy
specyfikacja
sygnalizator przepŽywu

Wrednica nominalna DN 10 - G3/8

gwint wewnCtrzny

mosi>dz

zakres nastawy dla H2O  2 - 4 l/min poziomo

zmiana syków

DANE NIEZBBDNE PRZY ZAMAWIANIU
- Prosimy o podanie kierunku przepŽywu, rodzaju medium, wartoWci progu

- Dla cieczy o ducej lepkoWci prosimy o podanie lepkoWci, temperatury, rodzaju medium (mocna zamówi5 równiec zakres nastaw)

- Dla gazów prosimy poda5 ciWnienie (wzglCdne albo absolutne), temperaturC i rodzaj gazu (nastawa na zamówienie)

Zastrzega siC prawo do zmian technicznych

”BASIC Standard ¯BASIC Opcja programowa ̌VARIO Opcja specjalna ¸ PLUS Wyposacenie nie zalecane

przedstawiciel: "ZACH METALCHEM" Sp. z o.o. Gliwice, tel. 032 270 22 62, fax. 032 270 45 28                 
internet: www.metalchem.pl  e-mail: biuro@metalchem.pl
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Opcja specjalna ̌
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Pozycja montacu moce 

wpŽywa5 na próg 

przeŽ>czania

brown blue


