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ΚΩΔΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ / ΨΗΦΙΑΚΗ  ΚΑΣΑ  ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ

2- Απεικόνιση μονάδων πίεσης: psi, INHg, bar, MPa, kg/cm
 θερμοκρασίας:  ή o o- Απεικόνιση μονάδων F C

- Απεικόνιση μονάδων για βαθύ κενό: Micron, mbar, kPA, mmHg
2- Ανάλυση κλίμακας πίεσης: 1 psi (0,07 bar, 0,007 MPa, 0,07 kg/cm )

- Aκρίβεια οργάνου: "1 psi ή 1% της ένδειξης (όποιο είναι μεγαλύτερο)
2- Πίεση λειτουργίας: 0 έως 750 psi (52 bar, 5 MPa, 52 kg/cm )

2- Πίεση ελέγχου (ανεκτή πίεση χωρίς εσωτερική ζημιά): 1000 psi (70 bar, 7 MPa, 70 kg/cm )
o o - Εύρος θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού: -40 C έως +93 C

o o - Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 C έως 50 C
o o o - Ακρίβεια θερμοκρασίας: "0,5 C (μεταξύ 0 C έως 71 C)

o  o  - Θερμοκρασία αποθήκευσης: -12 C έως +49 C
- Βαλβίδες σύνδεσης: 3 x 1/4" ΑΡΣ - Flare
- Τροφοδοσία: Μπαταρία 9 V DC (με δυνατότητα επιπλέον μετασχηματιστή AC / DC)
  

Ηλεκτρονική / ψηφιακή κάσα μανομέτρων μέσα σε πλαστική βαλίτσαCOR15075

ΚΑΣΕΣ (ΖΥΓΟΙ)  ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ

Εκπτώσεις Τιμοκαταλόγου: Σελ. 9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι τιμές επιβαρύνονται με το τρέχον Φ.Π.Α. 

3 φλέξιμπλ σωλήνες

Αισθητήρας (τσιμπίδα)
θερμοστοιχείου

KL1
Αισθητήρας 
κενού

 30 έως 36 ώρες (μόνο συνεχής λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας & πίεσης)  - Διάρκεια ζωής μπαταρίας:
 25 έως 30 ώρες (συνεχής λειτουργία ελέγχου κενού και ενεργός οπίσθιος φωτισμός οθόνης)

Η ψηφιακή κάσα μανομέτρων διαθέτει ευδιάκριτη μεγάλη οθόνη LCD που απεικονίζει εκτός των άλλων τις 
ακόλουθες μετρήσεις: Πιέσεις (υψηλή & χαμηλή), στιγμιαίες θερμοκρασίες, ένδειξη θερμοκρασίας 
εξάτμισης νερού κατά τη διαδικασία κενού, έλεγχος κενού, αποτίμηση υπερθέρμανσης και υπόψυξης 
του συστήματος. Όλες οι μετρήσεις απεικονίζονται για πάνω από 60 ψυκτικά υγρά αποθηκευμένα στο 
όργανο.

Με τη βοήθεια της τσιμπίδας στον αισθητήρα του θερμοστοιχείου (όταν πιάνεται πάνω στη σωλήνα), κατα-
γράφεται και απεικονίζεται στην οθόνη η πραγματική θερμοκρασία του σωλήνα. Έτσι αυτομάτως το όργανο 
υπολογίζει ταυτόχρονα την υπερθέρμανση και υπόψυξη του συστήματος.

Με τη βοήθεια του αισθητήρα κενού (όταν αυτός συνδεθεί στην κάσα μανομέτρων) απεικονίζονται στην οθόνη 
του οργάνου πληροφορίες για το αν έχετε επιτύχει βαθύ κενό κατά την προσπάθεια εκκένωσης του συστήματος.

Μετρώντας την πίεση του συστήματος και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος σε μια συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο, έχετε ένδειξη για τη στεγανότητα του συστήματος.

Για να διασφαλιστεί η διαρκής απόδοση και η αντοχή στη σκληρή δουλειά, το κέλυφος του οργάνου είναι 
κατασκευασμένο από σκληρό πλαστικό ABS και επιπρόσθετα, έχει εξωτερικά λαστιχένια επικάλυψη με αντιολι-
σθητικές εργονομικές αυλακώσεις. 

Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που θα κάνει τη ζωή του ψυκτικού ευκολότερη δίνοντάς του γρήγορα, εύκολα και 
με ακρίβεια τις σωστές μετρήσεις / πληροφορίες για το σύστημα ψύξης και κλιματισμού.

Ηλεκτρονική κάσα μανομέτρων για ρύθμιση, συντήρηση, επισκευή αλλά και έλεγχο κενού σε 
συστήματα ψύξης και κλιματισμού.

- Απενεργοποίηση: Αυτομάτως μετά από 15 χωρίς λειτουργία min 
  l Το όργανο μαζί με τον αισθητήρα κενού, το θερμοστοιχείο (με την τσιμπίδα), τα 3 εύκαμπτα σωληνάκια με τα ρακόρ 
    σύνδεσης και τις οδηγίες χρήσης, βρίσκονται μέσα σε σκληρή πλαστική βαλίτσα με ειδικές θήκες για ασφαλέστερη 
    μεταφορά και προστασία από τους κραδασμούς.

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ITALY
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