Monitorování stavu Pod
Partnr.’s CMP100 kit + magnet & indikátor koroze oceli:
LA-CMPOD050NPT

1/2" NPT závit

LA-CMPOD075NPT

3/4" NPT závit

LA-CMPOD100NPT

1.0" NPT závit

LA-CMPOD125NPT

1.25" NPT závit

LA-CMPOD150NPT

1.5" NPT závit

LA-CMPOD050BSPP

1/2" BSPP závit

LA-CMPOD075BSPP

3/4" BSPP závit

LA-CMPOD100BSPP

1.0" BSPP závit

LA-CMPODM2015

M20x1.5 závit

Luneta - monitorování stavu Pod
Většina měřičů hladiny (olejoznak) se používá pouze k potvrzení objemu oleje.
Mnohé příčiny a příznaky selhání stroje jsou zapříčiněny omezenou schopností těchto
průhledových skel. Luneta - Monitoring stavu Pod je multi-parametrový kontrolní
modul, který výrazně modernizuje a rozšiřuje každodenní okamžitou kontrolu.
Specifikace








2.75” x 3.18” x 3.5” (w x h x l)
velké akrylátové průhledové sklo o průměru 1.4” s hloubkou pohledu 1.25”
hliníkové tělo
pilotní trubice z nerezavějící oceli
magnetická zátka pro zachycení výjimečné magnetické otěrové kontaminace
odběrová přípojka M16x2 pro připojení vzorkovací vakuové pumpy a lahvičky
Viton O-kroužek

K dispozici v rozměrech







½” – NPT a BSPP
¾” – NPT a BSPP
1” – NPT a BSPP
1¼” – NPT
1½” – NPT
M20x1.5 Metrický
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Pro použití u:
 převodovek
 jímek
 nádrží
 nízkotlakých systémů
3-D průhledítko
Nejen, že 3-D průhledné sklo umožňuje rychlou kontrolu vodních emulzí, pěny,
sedimentů a bublinového oleje, lze je snadno vyjmout pro čištění. Jednoduché, nic
složitého.

Včetně vzorkovacího místa
Vestavěný ventil pro odběr vzorků oleje umožňuje odebírat vzorky oleje z živé zóny
bez vypnutí stroje. Protože je součástí dodávky, nemusíte kupovat a instalovat
samostatný odběrný ventil. Šetří čas a peníze.

Magnetická zátka
Přiložená magnetická zátka nabízí kontrolu bez dotyku lidské ruky. Tmavý olej?
Jednoduše otáčejte skleněnou destičkou, abyste magnetickou zátku posunuli nad
hladinu oleje nebo jej vyjměte pro podrobnější kontrolu. Je to rychlé sledování stavu
v tom nejlepším smyslu.

Nacházel, s.r.o. Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 - Hostivař
tel. 222 351 140, email: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

Křížek na úrovni oleje
Potřebujete přesné sledování hladiny oleje? Křížek zajistí, abyste přesně věděli, kde
je hladina oleje. Co by mohlo být vágním kontrolním parametrem je mnohem
přesnější a efektivnější.

Vzorkovací detekční sonda
Nyní můžete snadno pozorovat problémy s korozí a laky, které by obvykle vyžadovaly
otevření stroje. Přiložená kontrolní tyčka poskytuje rychlé potvrzení potlačení koroze
u olejových a nelakovaných povrchů.

Rychlý přístupový bod
Vyjměte kontrolní tyčku, abyste získali přístup k oleji pro testování: kontaminace
vodou, dielektrické konstanty, teploty oleje, viskozity, kapkovou zkoušku,
povrchového napětí a další. Rychlý vzorek ve stříkačce umožňuje různé testy.
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