15.
TLAKOVÝ SPÍNAÈ
STANDARDNÍ
øady 200
spínací nebo rozpínací kontakt
max. 42V

POPIS:
• pracovní èlen: membrána nebo pružina, NBR
• spínací prvek:
pøímý kontakt, spínací (NO), rozpínací (NC)
• poloha zabudování: libovolná
• materiál: mosaz;
zvláštní provedení nerez, pozinkovaná ocel
OBLAST POUŽITÍ:
• topenáøství
• hydraulika
• vzduchotechnika
• chladící systémy
TECHNICKÉ PARAMETRY:
• mìøící rozsahy: 0,3-2bar, 1-10bar
• pøipojovací závit: G1/8
• hystereze: 10% pevnì nastavená hystereze
• max. el. zatížení kontaktù: 2A, 100VA, 42V
• el. pøipojení: 2x FAST ON 6,3
• krytí: IP 00, DIN 40050
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SPECIFIKACE:
Standardní tlakové spínaèe øady 200
jsou urèeny pro vnìjší použití na
mìøení tlaku v aplikacích bez
vysokého nároku na odolnost.
Používají se pro jednoduché mìøení
tlaku kapalin a plynù v teplotním
rozsahu -25+85°C nejèastìji vzduch,
voda, chladící emulze, hydraulické
oleje. Lze dodávat v provedení se
spínací (NO) nebo rozpínací (NC)
konektorem. Max. napìtí 42V
provedení max. 2A.
Standardní pøipojovací závit je
G1/8“, materiál mosaz (popø. nerez
nebo pozinkovaná ocel).
Tlakové spínaèe jsou urèené pro
nejširší spektrum použití.
Jako pøíslušenství lze dodávat krytky
kontaktù.
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15.
Typ
Rozsah (bar)
Max. prac. tlak (bar)
Nièící tlak (bar)
Pracovní èlen
Spínací prvek
Mech. životnost
Pøípojný závit
Poloha zabudov.
Teplota okolí
Média
Nastavení
Hystereze
Èetnost spínání
Max.el.zatížení kont.
El. pøipojení
Krytí
Hmotnost
Materiál

214 002
0,3-2
2
5

214 010
1-10
10
20

membrána s pružinou; NBR
pøímý kontakt , spínací – NO, rozpínací – NC *
10 cyklù
G1/8
libovolná
-25+85°C, vždy podle druhu membr. (po dohodì vyšší)
vzduch, voda, hydraulický olej, olejové emulze**
šroubem s vnitø. šestihranem M4 DIN 914 – pod tlakem
<10%
max. 200 / min
2A, 100VA, 42V
2x FAST ON 6,3
IP 00, DIN 40050
34g
mosaz; zvláštní provedení nerez, pozinkovaná ocel

*nutno specifikovat pøi objednání, **jiná média podle poptávky
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Spínací kontakt NO
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Rozpínací kontakt NC
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