REMS E-Push 2

Elektrisk trykprøvepumpe

Stærk, elektrisk trykprøvepumpe til tryk- og tæthedsprøvning af rørsystemer og beholdere.
Prøve- og trykområde
p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Ydelse
6,5 l/min
Vand, vandbare opløsninger, emulsioner
Væskens ph-værdi
7 – 10
Væskens temperatur
≤ 60°C
Væskens viscositet
≤ 1,5 mPa s
REMS E-Push 2 – elektrisk påfyldning og afprøvning.
Indtil 60 bar. Med indstillelig trykbegrænsning.
1300 W. Selvsugende.
Universelt anvendelig

Inden for sanitær-, varme-, solvarmeanlægs- og sprinklerinstallation, ved trykluft-,
damp- og kølesystemer, olieinstallationer, inden for kedel- og trykbeholderbyggeri.

Konstruktionsmåde

Robust, kompakt, let. Vægt kun 12 kg. Nem at bære. Holdbar, gennemprøvet
kolbepumpe. Manometer glycerin-dæmpet, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi. Højtryksslange med vævsforstærkning modvirker forkerte måleresultater. Tilslutningsslange med sugeﬁlter. Kontraventil i indsugningsslange forhindre at indsugningsslangen løber tør i stilstandstider; herved hurtigere indsugningstider. Tilslutningsslange
og højtryksslange med ½" tilslutninger. Tilslutningsstykke med manometer,
p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, og afspærringsventil til tryk- og tæthedsprøvning –
også efter fjernelse af trykprøvepumpen, fx for at undgå tyveri eller til anvendelse
på ﬂere prøvesteder – er tilbehør. Manometer med ﬁndelt skala, p ≤ 1,6 MPa/
16 bar/232 psi, til aﬂæsning af trykændring på 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi
ved tæthedskontrol iﬂg. DIN 1988 er tilbehør.

Højtydende kolbepumpe

Den højtydende kolbepumpe med slidstærk trykkolbe i rustfrit stål arbejder
i et lukket oliebad. Afprøvet, trækstærk kondensatormotor, 1300 W, kraftfuld
og hurtig. Høj påfyldningsydelse 6,5 l/min. Tryk- og tæthedsprøvning op til
6 MPa/60 bar/870 psi.

Indstillelig trykbegrænsning

Trykbegrænsning i 6 trin, 1 – 6 MPa/10 – 60 bar/145 – 870 psi, kan indstilles på det
nødvendige tryk i rørledningssystemet/beholderen.

Leveringen omfatter

REMS E-Push 2. Elektrisk trykprøvepumpe med manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/
870 psi, til tryk- og tæthedskontrol af rørledningssystemer og beholdere
op til 60 bar/6 MPa/870 psi, med indstillelig trykbegrænsning. Pumpeaggregat
med kondensatmotor 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m tilslutningsslange
med ½"-tilslutning. Kontraventil. 1,5 m højtryksslange med ½"-tilslutning. I karton.
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Tilbehør
Beskrivelse
Tilslutningsstykke med manometer og afspæringsventil
Fintskaleret manometer

Tryk p ≤ MPa/bar/psi
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