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No. 421 000 · Magas/alacsony nyomást tesztelő berendezések · HD1+1

Kombinált, helyhez kötött, magasnyomást tesztelő berendezés, modell HD1+1, 
nyomástartályok teszteléséhez. Burkolata és vízgyűjtő tartálya alumíniumból 
készült.
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Nyomásteszt:
» nyomást ellenőrző berendezés  
 széndioxid tűzoltó készülékekhez,  
 acélpalackokhoz nagykúpos CO2-belső  
 menettel (W 21,8 x 1/1/4”)
» max. átmérő:  140 mm
» min. átmérő:  60 mm
» max. engedett magasság: 1100 mm
» kettő egymyástól elválasztott feszítő  
 pozíciók, gyors tesztelőadapterrel,   
 melyek a nyomástartály nyagyságához  
 megfelelően egy hosszú csővel vannak  
 felszerelve
» a nyomástartály hozzáigazítása a gyors  
 tesztelőadapternél történik, a nyomás- 
 tartály fejjel az adapterre felhelyezhető
» a nyomástartály feszítése pneumatikus
» az egész folyamat SPS-vezérlésű
» a vizsgálat manuálisan start gombbal  
 indul, az folyamat automatikus 
» mialatt nyomás keletkezik, az ellenőr- 
 zés térsége tolóajtóval biztosított. A  
 víz szivattyúval közvetlenül a víztartály- 
 ból a nyomástartályba kerül.
» a nyomás sűrített levegő meghajtású  
 dugattyús szivattyúval keletkezik (víz  
 érintkező részek anyaga rozsdamentes  
 acél)
» a nyomás érzékelőszenzorral digitális  
 kijelzőn mutatva

» az előre meghatározott tesztnyomás  
 lekapcsolása automatikus; aktuális  
 nyomásérték kijelzőn mutatva
» a tesztnyomás ellenőrzése a beállított  
 várakozási idő lejárása után automa- 
 tikus, jeladás sikertelen nyomásmérés  
 esetén
» sikeres nyomásmérés esetén a  
 nyomástartály sűrített levegővel való  
 kiürítése automatikus. A víz közvet- 
 lenül a víztartályba lesz vezetve.
» a tesztelés minden nyomás alatt álló  
 készüléknél egyenként történik
» magasnyomás vizsgálati területe:  
 0 – 450 bar
» a nyomásteszt és az adapterek  
 szerelése váltó oldalas
» légnyomásos vízelvezetés
» belső világítás

Opcionális feláron:
» computeres adattárolás
» az adatok beírása billentyűzeten  
 keresztül 
» a nyomásadatok egy képernyőn   
 leolvashatók és egy szoftverprogram  
 segítségével tárolhatók

Méret (sz x m x h) vezérlőszekrénnyel és kezelőegységgel: kb. 2200 x 2200 x 950 mm

Sűrített levegő csatlakozás:  1/2“, 10 – 12 bar

Csatlakozás szivattyúk vízellátásához: 1/2“

Csatalkozás vízelvezetéshez:  1“

Elektromos csatlakozás:  230 V, 50 Hz, 10 A

Töltő szivattyú:  230 V

Meghajtás magasnyomású szivattyúhoz:  max. 10 bar

TECHNIKAI ADATOK


