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Spiratec
Typ 30 a Typ 40
Indikátory funkce odvaděčů kondenzátu

Cert. No. LRQ 0963008
ISO 9001

Popis
Indikátory funkce odvaděčů kondenzátu Spiratec Typ 30 a Typ 40
jsou určeny pro detekci chybného průtoku páry odvaděči
kondenzátu.
Používají se spolu :
- se snímací komůrkou se sondou vodivosti, instalovanou před
odvaděčem kondenzátu.
- s odvaděči se zabudovanou sondou vodivosti.
Je-li přístup k snímací komůrce nebo k odvaděči obtížný, lze užít
vybavení vzdálené kontroly odvaděčů - stanice R1 nebo R12.
Vyrábí se tři verze indikátorů:
Spiratec Typ 30
Spiratec Typ 30 se schválením UL (viz zvláštní literatura)
Spiratec Type 40
Typ 40 se odlišuje od Typu 30 pouze elektronickou filtrací vstupu
pro získání stabilní měřené hodnoty v případech, kdy měnící se
podmínky v potrubí mohou způsobit nestabilitu signálu.
Typ 30 and Typ 40 mají bateriové napájení a pro připojení k sondě
vodivosti jsou vybaveny kabelem dlouhým 1,25 m. Stav odvaděče
indikují červená nebo zelená LED dioda. Indikátory jsou vybaveny
možností testu stavu baterie a chyby indikátoru.

Mezní provozní podmínky
Meximální teplota okolí

40°C

Minimální teplota okolí

0°C

Krytí

IP20

UPOZORNĚNÍ:
Indikátory Spiratec Typ 30 a Typ 40 nejsou určeny pro
nebezpečné prostředí. Typ 30 (se schválením UL) není
schválen v EU pro nebezpečné prostředí.

Rozměry/hmotnost
A
157

Provedení

(přibližné) v mm a g

B
62

C
25

Hmotnost
(bez baterie)
130

Kryt
Kabel vnější/vnitřní izolace

Polypropylen/ Polyamid
Hytrel / Teflon

Baterie
B

C

Není v dodávce. Alkalická 9 V typ např. PP3 (MN1604).

Použití
Instrukce pro práci s indikátorem jsou dodávány se zařízením.
Kabel je zasunut do indikátoru (3.5 mm konektor "Jack") a do
snímače vodivosti testované komůrky/odvaděče. Po stisknutí
horního tlačítka je indikován stav odvaděče - zelená LED - odvaděč
nepropouští páru, červená LED - odvaděč propouští páru - chybný
stav.

Náhradní díly
Kabel indikátoru
Uveďte typ indikátoru - Typ30, Typ 30 (UL) nebo Typ 40 .

Způsob objednávky
A

Místní předpisy mohou omezit použití výrobku.
Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů.

Příklad: Spirax Sarco Spiratec Typ 40 indikátor funkce odvaděčů
kondenzátu včetně kabelu.
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