TK3@46 bar Optik Seviye Kontrol Unitesi
(230/115 VAC Versiyonu)
Avantajları:

KONNEKTÖRLÜ VERSİYON

• Oldukça küçük ölçülerde
• Sağ/Sol montaj olanağı
• Olabilecek sızıntılara karşı azaltılmış
bağlantı sayısı
• Daha az malzeme kullanımı
(Kolaylaştırılmış devre ve daha kolay
depolama imkanı)
• Kolaylaştırılmış kurulum (Kurulum
zamanından tasarruf)
• Kalibrasyona gerek duymayan
sistem

İKİ FARKLI MONTAJ OLANAĞI (SAĞ/SOL)
REKORLU KABLO VERSİYONU

İKİ FARKLI MONTAJ OLANAĞI (SAĞ/SOL)
Ana Özellikler
• Hareketli mekanik parçaları bulunduran yapısıyla gelen emniyet

• Gözetleme camı ve LED'lerin aynı yerde bulunması ile daha kolay bir şekilde kontrol imkanı
• Eritilmiş cam teknolojisi ve kimyasal birleşimler ile uyumlu olan sağlam çelik yapı
• 3,4 veya 6 civata ile kompresör üzerine direk montaj olanağı
• Valf,bobin ve yağı boşaltmadan veya sistem baskısı olmadan değiştirilebilen elektro-optik sensörün kolay bakımı
• Sistemin emniyet zincirine direk bağlantı için 230VAC/2A alarm röle çıkışı
• *2004-108-CE ve *CEI EN 60204-1:2006 standartlarına uygun

TK3, kompresör karterindeki yağ seviyesini
kontrol etmek ve kompresörün yağsız
çalışmasını önlemek için tasarlanmıştır. Bu
sayede kullanım ömrü de artmış olur. TK3
elektro-optik sensörüyle yağ seviyesini algılar
ve solenoid valf yardımıyla yağ dolumu yapar.
Alarmı devreye sokmak veya kompresörü
durdurmak için ayrı bir röle çıkış kontağı
vardır.

YÜKSEK BASINÇLI YAĞIN, 3 KOMPRESÖR VE BİR ADET
YEDEK KOMPRESÖRE BORU SİSTEMLERİYLE GERİ DÖNÜŞÜ
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Açıklama

TK3@46 bar Optik Seviye Kontrol Unitesi
(230/115 VAC Versiyonu)
Teknik Veri

suppLy VOLtage

230/115 VAC ± 10% @ 50 Hz depending on model

suppLy Current

Each TK3 require 20VA (depending on the solenoid valve.)

Electrical
connection

9.4mm Intandard Connectors / EN175301-803 Connector
or spare wires

Output signal

Contact free relay output NO and NC

Relay outputs

Up to 230VAC @2A
The Normally Open (NO) alarm contact is closed when power is applied to the TK3

Housing material

Nickel plated steel

Enclosure
protection class

IP 65

Media Temperature

-40°C÷+85°C

Ambient temperature

-40°C÷+60°C

Max working pressure 46 bar (higher pressure limits available on different TK3 models)
MOPD

26 bar (higher pressure limits available on different TK3 models)

Oil Return Line

7/16 – 20 UNEF male

Cable Type

PVC cable CEI 20-22. Working temp.: -20 ÷ +70 °C (fixed laying)

61.8

66

78

59.5

Mekanik Ölçüler (Konnektör versiyonu için)

35

34.5

"L1"

108.25

"L"

Not : Ölçüler mm’dir – L ve L1 ölçüleri adaptöre bağlı olarak değiştirilebilir. (TK3 adaptör eklerine bakınız)
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