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Więcej informacji i dodatkowe modele zamieszczono w Biuletynie Produktu.
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produkty dla chłodnictwa

Sygnalizatory przepływu i poziomu

Sygnalizatory przepływu cieczy F61 mogą być stosowane w przewodach 
cieczowych transportujących wodę, wodę morską, wodę basenów 
pływackich, glikol etylenowy lub inne ciecze, nieszkodliwe dla podanych 
materiałów.

Sygnalizatory te wyposażone są w styki SPDT i mogą być wykorzystywane 
do załączania jednego urządzenia i dezaktywacji innego gdy przepływ 
cieczy przekracza nastawione natężenia przepływu lub spada poniżej 
ich wartości. Dostępne są modele wstawiane do rury i z korpusem typu T 
stosowane przy niskich przepływach.

Wersje o klasie ochrony IP 43 mogą być stosowane w przypadku cieczy 
o temperaturach wyższych od temperatury punktu rosy (odnośnie do 
stosowania w innych środowiskach zobacz Biuletyn danych produktu).

Typowe zastosowania to wyłączanie sprężarki w układach chłodziarek 
cieczowych, potwierdzanie przepływu w nagrzewnicach elektrycznych 
i generowanie sygnału lub alarmu gdy następuje wyłączenie pompy w 
układach chłodzenia skraplacza. 

Właściwości

 Dostępne są typy z korpusem typu T i wkręcane w rurach

 Poliwęglanowa obudowa IP 43

 Obudowa IP 67

 Materiał – stal nierdzewna

 Łatwo dostępna śruba regulacji zakresu

IP43 

Kody zamówień Zakres Przyłącze Działanie przełącznika Cechy dodatkowe

F61SB-9100 0,15 dm³/s - 46 dm³/s R1” DIN2999 (ISO R7)
Styki SPDT,

15(8) A 230 V~

3 łopatki 1”, 2”, 3” stal nierdzewna AISI 301

F61SD-9150
0,04 dm³/s - 0,07 dm³/s

½ -14 NPTF Korpus 
typu T

---
F61SD-9175 ¾ -14 NPTF

Wymiary w mm 
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IP67 

Kody zamówień Zakres Przyłącze Działanie przełącznika Cechy dodatkowe

F61TB-9100

0,15 dm³/s - 46 dm³/s

R1” DIN2999 (ISO R7)

Styki SPDT,

15(8) A 220 V~

4 łopatki 1”, 2”, 3” i 6” stal nierdzewna AISI 301

F61TB-9200 R1” DIN2999 (ISO R7)
Korpus, mieszek, trzpień ze stali nierdzewnej,  
3 łopatki 1”, 2”, 3” stal nierdz. AISI 304

F61TD-9150 0,04 dm³/s - 0,07 dm³/s ½ -14 NPTF
Korpus 
typu T

---

Akcesoria dla sygnalizatorów przepływu

Kody zamówień Opis

PLT69-11R F61 – łopatka 6” stal nierdzewna AISI 301

KIT21A602 F61 - 4 łopatki 1”, 2”, 3” i 6” stal nierdzewna AISI 301

F61

Sygnalizator przepływu cieczy


