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RANCO Presostaty "O"
INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU
Presostaty serii "O" są produkowane w dwóch rodzajach: jako
presostaty pojedyncze (O16) i jako presostaty podwójne (O17).
Presostaty pojedyncze są klasyfikowane w dwóch typach jako
presostaty wysokiego ciśnienia i jako presostaty niskiego
ciśnienia. Wszystkie modele presostatów serii "O16" wyposażone
są w przekaźniki SPDT. Tam gdzie nie wolno stosować
automatycznego resetu, wszystkie modele są dostępne w wersji z
ręcznym resetem. Presostaty niskiego ciśnienia włączają
mechanizm ręcznego resetu podczas spadku ciśnienia, a
presostaty wysokiego ciśnienia przy wzroście ciśnienia.

Specyfikacja presostatu:
Skala: p.s.i oraz Bar
Przyłącza: bezpośredni wylot męski 7/16-20 UNF do połączenia z
żeńską nakrętką 1/4”
O17 STANDARD
54,0

49 MAX

19,5

18

135

25,4
ŚRUBA
UZIEMIAJĄCA M4
7/16 - 20 UNF

7/16 - 20 UNF

4,0

O16 STANDARD

12,7

117 MAX

Specyfikacja presostatu:
Skala: Bar
Przyłącza: bezpośredni wylot męski 7/16-20 UNF do połączenia z
żeńską nakrętką 1/4”

76 MAX

2 x M4
ŚRUBY
MOCUJĄCE

PRZEPUST
IZOLACYJNY
Ř 6,5 - Ř 14,0

45,2

115 MAX

76,0

18

49 MAX

19,5

46,5

ŚRUBA
UZIEMIAJĄCA M4
PRZEPUST IZOLACYJNY
Ř 6,5 - Ř 14,0

86,0

2 x M4
ŚRUBY MOCUJĄCE

12,7

25,4

76,0

117 MAX

4,0

7/16 - 20 UNF

ŚRUBA UZIEMIAJĄCA M4
PRZEPUST IZOLACYJNY
Ř 6,5 - Ř 14,0
7/16 - 20 UNF

INSTALACJA:
1. montować urządzenie na płaskiej powierzchni w celu
uniknięcia deformacji obudowy. Zapewnić dostateczną
przestrzeń do montażu przyłączy i regulacji urządzenia.
2. montować urządzenie w pobliżu urządzenia sterowanego
3. instalacja powinna być zabezpieczona przed możliwością
wpłynięcia wody do urządzenia po przewodach elektrycznych
4. instalacja powinna być dostosowana do przepisów
użytkowania urządzeń elektrycznych. Nie można przekraczać
dopuszczalnych obciążeń styczników
5. mieszki ciśnieniowe powinny być trzymane za pomocą klucza
podczas przykręcania kapilary
6. uchwyty montażowe Ranco zabezpieczają przed
rozprzestrzenianiem się wibracji

Presostaty podwójne jest to połączenie presostatu wysokiego i
niskiego ciśnienia oraz połączenia ich funkcji w jednym
urządzeniu.
a. automatyczne cykle wysokiego i niskiego ciśnienia
b. automatyczny cykl niskiego ciśnienia przy ręcznym resecie
wysokiego ciśnienia
c. łatwa instalacja. Obie funkcje wysokiego i niskiego ciśnienia
na jednym przełączniku
d. podwójna sygnalizacja niezależna dla niskiego i wysokiego
ciśnienia. System jasno definiuje która strona (niskiego lub
wysokiego ciśnienia) spowodowała wyłączenie kompresora

"O" Presostaty

1/2

Modele O16 oraz O17
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
Wszystkie modele presostatów serii "O16" i "O17" wyposażone
są w przekaźniki SPDT (16(3)A 250V~ normalnie otwarty i
normalnie zwarty) oprócz "O17" z podwójną sygnalizacją

lampka
sygnalizacyjna

Zgodność:
Presostaty serii "O" są zgodne z normami EN60730-2-6 oraz
EN60730-2-9, oraz wyprodukowane zgodnie z ISO9001, oraz
dostosowane do Dyrektyw Europejskich.
Dane techniczne:
TYP
- O16 - H 6703
- O16 - H 6705 (reset na niskim ciśn)
- O16 - H 6750
- O16 - H 6751 (reset na wysokim ciśn)

Zakres regulacji
[bar]
- 0,3 ¸
7,0
- 0,3 ¸
6,5
7,0 ¸
30,0
7,0 ¸
30,0

D
p
[bar]
0,6 ¸
4,0
0,6
2,5 ¸
8,0
3,2

Modele O17 z podwójną sygnalizacją
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
poza przyłączeniami 1 i 4 (16(3)A 250V~) maksymalne
obciążenie na przyłączach 1 i 2 oraz 1 i 3 wynosi 0,1A 250V~

lampka
HP

lampka
LP

Dane techniczne:
TYP
- O17 - H 4758
- O17 - H 4759

strona niskiego ciśn.
strona wysokiego ciśn.
strona niskiego ciśn.
strona wysokiego ciśn. - reset

Zakres regulacji
[bar]
- 0,3 ¸
7,0
7,0 ¸
30,0
- 0,3 ¸
7,0
7,0 ¸
30,0

D
p
[bar]
0,6 ¸
4,0
4,0
0,6 ¸
4,0
4,0

MONTAŻ
Presostaty posiadają dwa otwory montażowe na odwrocie
urządzenia na śruby M4x6 do mocowania uchwytu montażowego
płaskiego (48129-3) lub kątowego (31696-1).
UWAGA: długość śruby mocującej max 6 mm.

WSKAŻNIK PRESOSTATU
W presostatach niskiego ciśnienia z autoresetem skala wskazuje
ciśnienie rozłączenia styków 1 i 4. W presostatach wysokiego
ciśnienia skala wskazuje ciśnienie rozłączenia styków 1 i 2. W
presostatach niskiego ciśnienia z ręcznym resetem skala
wskazuje ciśnienie rozłączenia styków 1 i 2. Presostaty podwójne
działają analogicznie do presostatów wysokiego ciśnienia na skali
wysokiego ciśnienia oraz do presostatu niskiego ciśnienia na skali
niskiego ciśnienia.
Regulację ciśnień pracy presostatu dokonujemy za pomocą
śrubokręta krzyżakowego lub klucza 7.

UWAGA: Niniejsza instrukcja podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity:
Dz. U. nr 80 z 2000r. poz. 904 z późn. zm.). Instrukcja jest własnością firmy “AVICOLD”, została przygotowana w oparciu o oryginalną instrukcje
producenta ELIWELL. “AVICOLD” zastrzega sobie prawo do zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
Rozpowszechnianie i powielanie bez zgody właściciela jest surowo wzbronione.
ODDZIAŁY:
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Bielsko-Biała 43-300
ul.NMP Królowej Polski 10
tel./fax: (33) 822 42 37
kom:
600 089 134

Częstochowa 42-200
ul.Warszawska 109
tel./fax: (34) 324 86 48

Katowice 40-105
ul.Chorzowska 73b
tel./fax: (32) 201 02 40
(32) 203 65 35

Kraków 30-418
ul.Zakopiańska 2c
tel./fax: (12) 267 38 65
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