
- Βαλίτσα μεταφοράς από σκληρό πλαστικό ABS με θήκες από αφρολέξ για προστασία από 
 κραδασμούς 

- Ένας μειωτής πίεσης αζώτου (max 50 bar) με βαλβίδα ασφαλείας & μανόμετρα
- Μία συστολή 1/2" ΘΗΛ SAE x 3/8" ΘΗΛ SAE για σύνδεση με φιάλη αζώτου 1 kg
- Ένας σωλήνας εύκαμπτος L=900 mm
- Ένας σωλήνας εύκαμπτος L=2500 mm
- Ένα μανόμετρο με έγχρωμες ενδείξεις και βαλβίδα (βανάκι)
- Φιάλη αζώτου 1 kg (προαιρετικά)
- Σπρέι ελέγχου διαρροής (προαιρετικά) 
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ΤΙΜΗ € 

ΟΡΓΑΝΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΠΙΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΕΤ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΠΙΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  (ΜΕ  ΑΖΩΤΟ)ΚΩΔΙΚΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Εξαρτήματα για τη σταθεροποίηση (έλεγχο) της πίεσης σε 
εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού.
Το σετ προσομοιώνει το επίπεδο της πίεσης στο οποίο η 
εγκατάσταση πρέπει να ρυθμιστεί και να λειτουργήσει.
Αυτό το σετ επιτρέπει στο χρήστη όχι μόνο να σταθεροποιήσει 
την πίεση της εγκατάστασης για το σωστό ψυκτικό υγρό αλλά 
λόγω του ειδικά σχεδιασμένου μανομέτρου (που περιλαμβάνεται), 
επιτρέπει την εξακρίβωση πιθανόν διαρροών της εγκατάστασης.
Ο χρήστης μέσω των οργάνων (κόκκινη ένδειξη) μπορεί με 
ακρίβεια να διαγνώσει τον τύπο της διαρροής, η οποία μπορεί να
οφείλεται σε λανθασμένη κατασκευή της εγκατάστασης, αστοχίες 
κολλήσεων ή και στα δύο. Συνεπώς, με τη βοήθεια των 
οργάνων αυτών, ο χρήστης μπορεί να είναι σίγουρος ότι η 
εγκατάσταση λειτουργεί με τη μέγιστη απόδοση.

Αρίθμηση
εικόνων

Φιάλη αζώτου (αέριο) 1 kg, μη αναγομώσιμη
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Περιγραφή

Ρυθμιστής πίεσης αζώτου (max 50 bar) - με βαλβίδα ασφαλείας & μανόμετρα, σύνδεση ΑΡΣ 1/4"

ο Σπρέι ανίχνευσης διαρροής αερίων (CFS) σε σωληνώσεις, έως -40 C. Σε συσκευασία 400 ml 

Εύκαμπτος σωλήνας με βανάκι και μανόμετρο, σύνδεση 1/4"
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Σετ ελέγχου πίεσης εγκατάστασης (με άζωτο). Χωρίς φιάλη αζώτου & σπρέι ελέγχου διαρροής

Σετ ελέγχου πίεσης εγκατάστασης με μία φιάλη αζώτου 1 kgτης 

Σετ ελέγχου πίεσης της εγκατάστασης με μία φιάλη αζώτου 1 kg και ένα σπρέι ελέγχου διαρροής (CFS)

ΦΙΑΛΗ  ΑΖΩΤΟΥ  ΚΑΙ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ITALY

69

Εκπτώσεις Τιμοκαταλόγου: Σελ. 10 Οι τιμές επιβαρύνονται με το τρέχον Φ.Π.Α. 

Συστολή  για σύνδεση με  ,1/2" ΘΗΛ SAE x 3/8" ΘΗΛ SAE φιάλη αζώτου 1 kgCOR10015 Ε
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ


