Dane aktualne na dzień: 02-08-2021 06:42

Link do produktu: https://hydromet.net.pl/sterownik-zabezpieczajacy-pc-59-p-506.html

Sterownik zabezpieczający PC-59
Cena brutto

150,00 zł

Cena netto

121,95 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

IBO

Opis produktu
Zastosowanie:

Automat PC-59 przeznaczony jest do sterowania pompą poprzez włączanie i wyłączanie urządzenia.
Włączanie uzaleznione jest od spadku ciśnienia wody w instalacji wodnej ponizej ustawionego na automacie
ciśnienia minimalnego, oraz od powstania przepływu w rurze na której zainstalowany jest automat PC-59.
Wyłączanie uzaleznione jest od zatrzymania przepływu wody w rurze na której zainstalowany jest automat
PC-59. Urządzenie włącza pompę przy odkręceniu kranu z wodą, lub otwarcia zraszaczy, a wyłącza gdy kran
lub zraszacze zostaną zamknięte. Urządzenie posiada funkcje ochrony przed suchobiegiem (pracą pompy
bez wody) tzn. w przypadku braku wody w urządzeniu PC-16 automat wyłącza pompę uniemozliwiając jej
zniszczenie.
Urządzenie moze współpracować bezpośrednio podłączone do pomp których silniki o mocy 1,1 kW i mniejsze.
Urządzenie zabezpiecza instalację przed zalaniem z powodu niewielkich nieszczelności. Nieszczelność
powoduje spadek ciśnienia w instalacji jednak urządzenie nie włączy się poniewaz nie wykrywa przepływu
wody (przy niewielkich nieszczelnościach przepływ wody jest pomijalnie mały).
Urządzenie przeznaczone jest do pracy z czystą wodą bez zanieczyszczeń mechanicznych w orientacji pionowej.
Specyfikacja funkcji / konstrukcji:
Specyfikacja funkcji/konstrukcji:

- króciec ssący 1”
- możliwość ustawienia ciśnień włączenia i wyłączenia
- króciec tłoczny 1”
- wbudowany zawór zwrotny
- zabezpieczenie przed suchobiegiem
- wbudowany manometr
- manualny włącznik RESET
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- dioda sygnalizująca zasilanie POWER
- dioda sygnalizująca pracę pompy STATUS

Dane technicze:
- napięcie zasilania ~220/240V
- max. prąd: 10(6)A
- stopień ochrony IP 65
- max. temperatura wody 60oC
- ciśnienie włączania 0,8- 3,2 bar
- dopuszczalne max. ciśnienie układu 10 bar
Ciśnienie włączania

Max. wysokość
Minimalne ciśnienie
między
jakie musi
włącznikiem PC-59 wytworzyć pompa
a najwyższym
aby osiągnąć
kranem
ciśnienie
wyłączania
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KOSZT TRANSPORTU- kurier- 18.00 zł - przelew (przedpłata), 22.00 - pobranie (płatność przy odbiorze)
Gwarancja 12miesięcy.
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