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5401-PCFPU280/70
Test-och påfyllningsutrustning
för gasackumulatorer

•

•

•

•
•

Säkert och enkelt att använda
Minimess® gasventiler för testning
och påfyllning.

Sammansatt kit för att passa de flesta
förekommande gasackumulatorerna.

Minimess gasventiler erbjuder enkel
systemåtkomst och mångsidighet

Enkel och användarvänlig anslutning till
laddningsventiler. Fingertight åtdragning
garanterar täta anslutningar.

Högkvalitativ tryckregulator för snabba,
säkra och tillförlitliga trycktester, justeringar
och påfyllningar av kvävgas.

KVÄVGAS ACKUMULATORER
Det ultimata test- och påfyllningskitet av kvävgas
för blås-, membran- eller kolvackumulatorer.
Enkelt och säkert att trycktesta, fylla, justera
befintliga förladdningstryck i gasackumulatorer.

Upptäck mer på www.transauto.se
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Minimess® Test- och påfyllningsutrustning
för kvävgasackumulatorer

MONTERINGSEXEMPEL

5401-PCFPU280/70-U

Tryckregulator med
anslutning till ackumulator
med övergång till Minimess
gasventiler, system 1615
alt 1620.

Universal kitet för gasackumulatorer innehåller
tryckregulator med tillbehör, avsedd för påfyllning
av kvävgas, tryck test och justering för de flesta på
marknaden förekommande ackumulator fabrikaten.
Kitet innehåller en stor mängd adaptrar för enkel
och säker anslutning till kolv-, blås-, membranackumulatorer. Tillsammans med tryckregulatorn
blir det ultimata verktyget för serviceproffsen.

FUNKTIONER
• Säkert och enkelt med Minimess® gasventiler.
• Tillåter anslutning till de vanligaste förekommande
fabrikaten av ackumulatorer.
• Minimess 1615 eller 1620 ackumulatoranslutningar.
• M28x1.5 inv ackumulatoranslutning med ytterligare
5/8”-18 UNF, VG8 (schrader), 7/8 ”- 14 UNF och 1/4” BSP-adaptrar.
• Tryckregulator för gasflaska är av hög kvalitet med
inställningar av laddningstryck från 10bar upptill 235bar.

STANDARDKIT INNEHÅLLER
• 1st PCFPU-ventilenhet med M28x 1,5 hona till
Minimess® 1620 slanganslutning och manuell
avluftningsventil.
• 1st Adapter gasflaska inv W24,32x1/14”x, utv.1620
• 1st 60bars och 1st 250bars analoga manometrar
med säkerhetsklaff (för PCFPU-enhet)
• 1st x 5401-02-00,00 gasregulator med anslutning
inv W24,32x 1/14 ”till gasflaska (European Standard).
Tryckområde 10bar till 235 bar.
• 1st 250 bar analog manometer för ackumulatortryck
(digital på begäran) & 400 bar analog
manometer för gasflaskstryck.
• 1st Högtrycksslang 2,5mtr med anslutning
Minimess 1615 till Minimess 1615 (med backventil).
• 1st 250 bar analog manometer för ackumulatortryck
• (digital på begäran) & 400 bar analog manometer för
gasflaskstryck.

Monteringsexempel som
ovan men med inkoppling
av PCFPU-ventilenhet, inv
M28x1.5 och medföljande
valfria adapters.

ARTIKELNUMMER
5401-PCFPU280/70-U

ANSLUTNINGAR

M28x1,5
(med pin)
Hydac/Parker

5/8” -18 UNF

Upptäck mer på www.transauto.se
Kontakta oss på telefon: +46 (0)8 554 240 00
eller mail: sales@transauto.se

5/16”-32 UNEF / Vg8
(kort version) Schrader
5/16”-32 UNEF / Vg8
(lång version) Schrader

1/4” BSP
(Parker / Olaer)

7/8”-14 UNF
(kort version)
7/8”-14 UNF (lång
version med pin)

Minimess
M16x2 (1620)
Minimess
M16x1.5 (1615)

