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Produkty dla chłodnictwa

Mech. sygnalizator przepływu powietrza

F262
Sygnalizator przepływu powietrza

Przełączniki przepływu powietrza serii F262 wykrywają przepływ 
powietrza lub brak przepływu powietrza, reagując na prędkość ruchu 
powietrza w kanale.
Jednobiegunowy przełącznik (SPDT) może być podłączony do 
otwarcia jednego obwodu i zamknięcia drugiego obwodu w celu 
sygnalizacji lub blokady.
Awaria przepływu powietrza podczas normalnej pracy systemów 
wentylacyjnych może spowodować przegrzanie, oblodzenie 
wymiennika lub inne warunki, które mogą być szkodliwe dla sprzętu.

Właściwości:
 f Poliwęglanowa obudowa w klasie szczelności 3R (NEMA). 
 fNiezawodny pyło - odporny przełącznik z zatrzaskiem SPDT PENN.
 fDuża przestrzeń do podłączenia przewodów.
 f Łatwo dostępna śruba regulacji zakresu.
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Specyfikacja techniczna 
Obciążenie elektryczne
Napięcie [V], 50/60 Hz UL60730 EN60730

24 120 208 240 24 230

Moc [W] –-- 746 746 746 –-- –--

Pełne obciążenie [A] –-- 16 10 10 –-- 8

Obciążenie 
zablokowanego silnika 

[A]
–-- 96 60 60 –-- 48

Obciążenie 
rezystancyjne [A] 16 16 10 10 16 16

Funkcja pilota [VA] 125 720 720 720 125 720

Kontrola poziomu i przepływu

Informacje zamówieniowe
Kody Opis

F262KDH-01C Sygnalizator przepływu pow. z łopatką  54 mm x 175 mm,  
oraz 79 mm x 175 mm dołączoną do urządzenia.

Akcesoria

Kody Opis

PLT112-1R Łopatka 54 mm x 175 mm 

PLT112-2R Łopatka 79 mm x 175 mm

Virtual Branch eCatalogue
kliknij tutaj

https://virtualbranch.johnsoncontrols.com/vb/catalog/Commercial-Refrigeration-Controls/13/Float-and-Flow-Controls/47/F262/40976
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Produkty dla chłodnictwa

Mechaniczny sygnalizator przepływu
F262

Specyfikacja techniczna

Przełącznik SPDT

Obudowa 
UL Type 3R

CE IP43

Podłączenie przewodów Trzy oznaczone różnymi kolorami terminale przyłączeniowe i jeden terminal uziemniający

Połączenie kablowe Jeden otwór 22 mm

Materiał łopatki Sprężynująca stal nierdzewna 0.15 mm

Maksym. prędk. powietrza 10.16 m/sec

Maximum duct air temperature 80°C

Warunki środowiskowe 0 do 40°C

  Zgodność
Johnson Controls deklaruje, że produkty te są zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi 
postanowieniami dyrektywy EMC i dyrektywy niskonapięciowej.

Informacje nt. zgodności z wytycznymi UL
Cel kontroli Sygnalizator przepływu powietrza F262.

Konstrukcja Niezależna kontrola elektroniczna.

Liczba cykli 100,000 cykli.

Metoda montażu kontroli Mocowanie do zbiornika, rurociągu medium.

Typ 1 lub typ 2 działania Type 1.C (Mikroprzerwanie).

Zewnętrzne zanieczyszczenia Stopień zanieczyszczenia 4.

Wewnętrzne zanieczyszczenia Stopień zanieczyszczenia 2

Znamionowe napięcie impulsu 4,000 VAC

Temperatura nacisku kulki
Obudowa 130 °C 

Element przełącznika 122 °C

Instrukcja regulacji sterowania ---

Oszacowanie okablowania Oceny temperatury przewodu: 
60 °C dozwolone tylko wtedy, gdy powietrze z otoczenia i media są mniejsze niż 45 °C  
75 °C dozwolone tylko wtedy, gdy powietrze z otoczenia i media są mniejsze niż 60 °C  
90 °C dozwolone tylko wtedy, gdy powietrze z otoczenia jest mniejsze niż 60 °C i medium jest mniejsze niż 75 °C  
150 °C dozwolone tylko wtedy, gdy powietrze z otoczenia jest mniejsze niż 60 °C i medium jest mniejsze niż 121 °C 

Kontrola poziomu i przepływu


