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Firma JAVAC znana jest z dostarczania jednych z najbardziej niezawodnych, wysokiej jakości
pomp próżniowych dostępnych na rynku. Przystosowana do pracy z czynnikiem chłodzącym
R32 pompa próżniowa Bulldog jest najnowszą innowacją w portfolio produktów firmy — już
teraz oferującej inżynierom szeroką gamę pomp próżniowych dostosowanych do wielu
wielkości instalacji.   

      

  

  

Przy przejściu na umiarkowanie palny czynnik chłodniczy R32 zarówno inżynierowie, jak i
producenci rozumieją, jak ważne jest posiadanie narzędzi zaprojektowanych specjalnie do
pracy z umiarkowanie palnym gazem. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie inżynierii
i serwisowania firma JAVAC jest ekspertem dla instalatorów, którzy potrzebują porad,
wskazówek i rekomendacji dotyczących produktów przystosowanych do użycia czynnika
chłodzącego R32.
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    W przypadku użytkowników końcowych, którym zależy na stosowaniu nieiskrzącego sprzętu doinstalacji z wykorzystaniem czynnika R32, Bulldog będzie idealną pompą do tego zadania.Zaprojektowana specjalnie na potrzeby instalacji, w których wykorzystywane są gazy A2L/R32,pompa Bulldog posiada szczelny, odporny na iskrzenie przełącznik — co jest niezwykle ważnew przypadku umiarkowanie łatwopalnego czynnika chłodniczego. Wbudowany izolacyjny zawórelektromagnetyczny zapobiega utracie podciśnienia w przypadku awarii zasilania, a dziękiwysokiemu podciśnieniu sięgającemu zaledwie 1,5 mikrona pompa Bulldog jest bardzo bogataw funkcje przydatne dla inżynierów.    Wytrzymała, lekka i zawierająca dwuolejowy demister (odmgławiacz) oraz nieiskrzącyprzełącznik, ta dwustopniowa, uszczelniana olejem pompa próżniowa jest obowiązkowymwyposażeniem w pojeździe każdego inżyniera.    Specyfikacja techniczna:        -  Napięcie wszystkich jednostek: 220/240V / 50Hz      -  Podciśnienie wszystkich jednostek: 1,5 mikronów Usuwanie wolnego powietrza 160 l/min.     -  Armatura wlotowa wszystkich jednostek: 1/4 SAE 3/8 SAE 1/2 ACME      Cechy i korzyści:        -  Nieiskrząca konstrukcja      -  Dwustopniowa pompa próżniowa z uszczelnieniem olejowym      -  Izolacyjny zawór elektromagnetyczny      -  Podciśnienie maksymalne 1,5 mikrona i usuwanie wolnego powietrza 160 l/min.      -  Dwuolejowy demister (odmgławiacz) zapobiegający powstawaniu mgły i dymu      -  Wyposażona w trójzłącze odpowiednie dla gniazd 1/4" SAE, 3/8" SAE i 1/2" ACME      -  Na życzenie dostępne są urządzenia zasilane różnymi napięciami      Model Bulldog, dzięki gotowości do pracy z czynnikiem chłodzącym R32 oraz wysokiej jakościwykonania, ma szansę stać się pompą najchętniej wybieraną przez inżynierów.Więcej informacji na stronie producenta.  www.javac.co.uk      
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http://www.javac.co.uk

