NeWS
0

0
ROCOOL 6

lü

n
rı ile çok yö
la
ım
n
a
n
o
Modüler d
a uygun!
ız
ın
c
a
iy
t
ih
ve

www.rothenberger.com.tr

NeWS
ROCOOL 600
Her türlü soğutma sistemlerinde devreye alma, bakım
ve dokümantasyon için

Teknik detaylar:
Basınç göstergesi:

bar, psi, Kpa, MPa

n

Sıcaklık göstergesi:

°C, °F

n
n
n
n

Modüler sistem: Ana ünite Red Box ile yükseltilebilir.
Bilgisayarda veri okuma ve kayıt. Red Box ve Data Viewer
yazılım, ayrıca harici Pirani vakum sondası takılabilir.
R744 (subkritik) dahil olmak üzere 70 soğutucu gaz için
ölçüm yapılabilir. Yeni soğutucu gazlar yüklenebilr.
Suberheat ve Subcooling değerleri gerçek zamanlı olarak
otomatik şekilde hesaplanabilir.
Dokümantasyon yazılımı. Data Viewer ile kaydedilen veriler den otomatik rapor üretir. Müşteriye teslim için idealdir
Harici Pirani vakum sondası sayesinde hassas ve kesin ölçüm
yapılabilir

Vakum göstergesi:

Micron, mbar, mmHg, Pa, mTorr

Güç kaynağı:

9V battery, 550 mAh

Ekran boyutu:

4 1/3" / 11 cm

Basınç ölçüm aralığı:

-1 up to 60 bar

Hassasiyet (22 ° C'de):

± 0,5 % fs

Sıcaklık ölçüm aralığı:

-50°C - 200°C

Çalışma sıcaklığı:

-10°C - 50°C

Bağlantıları:

4x ¼" SAE

Maksimum kayıt süresi:

Dahili olarak 12 saat
Red Box ile 96 saat

Geniş ekran

ları ile çok
Modüler donanım
nıza uygun!
yönlü ve ihtiyacı

Bir bakışta tüm değerler
elinizin altında

Sıcaklık prob bağlatısı T1

Sıcaklık prob bağlantısı T2

Superheatingin ölçülmesi için

Subcoolingin ölçülmesi için

Vakum sonda bağlantısı

GYeşil ve kırmızı LED ‘ler

Doğrudan hassas ölçüm için

Optik sinyal
Vakum seviyesi veya sızıntı,
aşırı basınç durumunda uyarı
sistemi

Basınç Sensörleri
„Made in Germany“
1 - 60 bar arası hassas ölçüm

Red Box bağlantı
96 saate kadar veri kaydetmek,
ve PC ‘de okuma

Shrader ventilil T parçası ¼“ SAE
3 yollu fonksiyon: Hortumları
değiştirmeden vakum ve şarj

32 mm boru çapa kadar sıcaklık
kıskaç

Çok hassas ölçüm için harici
vakum prob

Y- Bağlantı ¼" SAE
Bağlantı ve kör tapa tek parça.
Kullanılmadığında hortumları kolay
taşıma

Setler (No. 1000000569 / 1000000570) içerik: ROCOOL 600, 1 veya 2 adet sıcaklık kıskaç
probu,
Set (1000000572) içerik: ROCOOL sert çanta icinde, 2 sıcaklık kıskaç probu, Red Box
ve data program

Tip

Set 1 adet sıcaklık kıskaç prob
Set 2 adet sıcaklık kıskaç prob (çantalı)
Set with 2 adet sıcaklık kıskaç prob,
Red Box, Data Viewer (çantalı)

No.

1000000569
1000000570
1000000572

Teslimat kapsamı (No. 1000000539): Red box, data viewer software, veri aktarma kablosu,
harici güç kaynağı

Model

No.

Red Box, software, veri aktarma kablosu,
harici güç kaynağı
Sıcaklık kıskaç prob
Vakum sondası

1000000539
1000000540
1000000541
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