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Schematy elektryczne: C- sprężarka, L- lampka sygnalizacyjna

RANCO Presostaty "G60" i "G63"

G60

G63

G60 z ręcznym resetem

G63 z ręcznym resetem

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU
Presostaty niskiego (G60) i wysokiego (G63) ciśnienia o stałej
nastawie, zostały zaprojektowane w celu ochrony systemów
chłodniczych przed krytycznymi warunkami pracy poprzez
nastawienie granicy wysokiego i niskiego ciśnienia.

Presostaty niskiego ciśnienia G60 stosuje się w celu ochrony
sprężarki przed zbyt niskim ciśnieniem ssania.
Presostaty wysokiego ciśnienia G63 stosuje się w celu ochrony
systemów chłodniczych przed zbyt wysokim ciśnieniem które
może spowodować uszkodzenie oraz zniszczenie kosztownych
urządzeń instalacji chłodniczej.

Wymiary presostatów:

Charakterystyka presostatów:
- automatyczny/ręczny reset
- stycznik S.P.D.T. w standardzie w celach sygnalizacji alarmów
Przeznaczenie:
- klimatyzacja
- pompy ciepła
- wentylatory skraplacza
- może być używany w połączeniu z przekaźnikiem
Ogólne specyfikacje techniczne:
Czynniki chłodnicze: kompatybilny z wszystkimi czynnikami
chłodniczymi i gazami.
Temperatury otoczenia: - 30 şC do + 55 şC
Przekaźniki: S.P.D.T.
Dopuszczalne obciążenie przekaźników: 6 (1)A 250V

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:

"G60" i "G63" Presostaty

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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