Pressostato de alarme
FF42

• Dimensões: 78mm (3,1”) Largura x 103mm (4,1”) Espessura x
151mm (5,9”) Altura
• Embalagem: Tampa - Plástico
Base - Zinco fundido
• Conexões de pressão: G½” fêmea com rosca segundo
DIN 150.228/1
• Contactos: Um conjunto de contactos de um polo e duas vias
(SPDT). 6A - 230 VAC, 0,1A - 230V DC.
• Entradas de conduta: Bucim PG13,5/M20
• Especificações ambientais:- Gama de tempereatura -20°C (4°F) a +70°C (158°F).
Classe de protecção por IEC 529 é IP65 quando usar um bucim PG13,5/M20.
Características: Disponível em versão automática ou manual (mínimo) de reposição. Pode ser orientado para qualquer posição
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FF42DAII Automática 0,5-1,0 / 7.3-14.5

0,4-0,9 / 5.8-13.1

0,1 / 1,5
Fixo

20 / 290

1

0,6-0,7 / 8.7-10.1 G½” fêmea 2,0 / 4.4

FF42DRI

0,4-0,9 / 5.8-13.1

0,1 / 1,5
Fixo

20 / 290

1

0,6-0,7 / 8.7-10.1 G½” fêmea 2,0 / 4.4

Manual

0,5-1,0 / 7.3-14.5

Pressostato de alarme - FF42

Dispositivos de alarme

Características técnicas

Ajuste de pressão
1. - Ajuste a definição de pressão superior ajustando o parafuso 2,
indicado pelo ponteiro 3.
2. - Ajuste a definição de pressão inferior ajustando o parafuso 4,
indicado pelo ponteiro 5.

Funcionamento

2005-04-302005-04-30

Pressostato de alarme - FF4

Versão portuguesa

3. - Nota: Use um manómetro para uma definição exacta.
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Observação: O presente documento é uma tradução facultada pela Viking a título meramente informativo, não sendo dada qualquer
garantia real ou implícita quanto à perfeição e precisão do conteúdo. O original inglês datado de 2004-11-22 prevalece em todos os casos.

Fabricado para a Viking SupplyNet pela Condor-Werke. Consulte a ficha técnica do fabricante. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

