
Spínač průtoku vzduchu FAPS

Specifikace:

Spínač průtoku vzduchu FAPS  je určen ke sledování 
průtoku vzduchu a  neagresivních plynů ve vzducho-
technických  rozvodech a potrubích. FAPS poskytuje 
on/off  výstup  pro  detekci  specifikované rychlosti
proudění nebo změnu stavu průtoku vzduchu.

Výhody:

* sledování  toku  vzduchu a  neagresivních plynů
* základna v pozinkované oceli a "pádlo" z nerezu

* snadná  montáž  a el.  zapojení
* plastové pouzdro s krytím  IP65
* moderní a ergonomický  design
* jednoduché nastavení min/max

Min. přepínač ON 2,5 m/s

Min. přepínač OFF 1,0 m/s

Max. přepínač ON 9,2 m/s
Technická data:

Max. přepínač OFF 8,0 m/s
Zátěž při sepnutí 15 (8) A; 24-250 Vac

Kontakt prachotěsný mikrospínač
bezpotenciálový
přepínací kontakt

Certifikace:
Rozměry 108 x 73 x 70 mm

* CE  certifikát   podle  směrnic   pro
Použité materiály pozinkovaná ocel nízkonapěťové zařízení 72/23 EWG

mosaz * EMC směrnice 89/336/EWG
nerezová ocel V2A, 1.4301

Skladovací teplota  -40°C do + 85°C

Provozní diference > 1.0 m/s Pro objednání: 
Typ Popis

Elektrické připojení 0.14-0.15 mm2

Krytí IP 65 FAPS spínač průtoku vzduchu

Země původu Vyrobeno v EU



Rozměry:

technických  rozvodech a potrubích. FAPS poskytuje 

Instalace: 

Spínač  průtoku  vzduchu   FAPS   nainstalujte  vertikálně
( svisle )  v   horizontálním  ( vodorovném )  vzduchovém
potrubí v minimální vyhlazovací vzdálenosti 5-ti násobku 
průměru potrubí po směru proudění vzduchu . 

Pro rychlost vzduchu > 5 m/s odstřihněte postranní části  
pádla   na   označených  místech.  Tím   zvýšíte  hodnotu 
minimum off na 2,5m/s  a hodnota  minimum on  vzroste 
na hodnotu 4m/s.

Elektrické zapojení:
1. Přívod
2. Spinací kontakt - switch on
3. Rozpínací kontakt - switch off

Spínač  průtoku  vzduchu   FAPS je z výroby nastaven
na hodnotu minimum off 1m/s. Rozsah nastavení lze 
změnit  pootočením  nastavovacího šroubu ve směru 
hodinových  ručiček. Nastavovací  šroub  je  umístěn
uvnitř FAPS.
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