WatchGas Pływak Kulkowy

Najlepszy pływak kulkowy, od WatchGas

Detection

Aby wykonać pomiar w przestrzeni zamkniętej zazwyczaj
używamy wężyka do sondowania podłączonego do
urządzenia z pompką. Niesie to za sobą ryzyko zaciągnięcia
przez urządzenie różnego rodzaju zanieczyszczeń takich
jak: woda, ścieki, kurz. Nasz pływak kulkowy jest świetnym
rozwiązaniem aby zapobiec takim zdarzeniom i zapobiec
opóźnieniu prac, a także zniszczeniu urządzenia.
WatchGas całkowicie przebudował standardowy
pływak, aby nadawał się do ciężkich prac w każdych
warunkach.

Specifications

Ball Float

Wymiary

60 x 65 mm

Materiał
Regulacje

Polietylen o wysokiej gęstości
IEC/TS 60079-32-1: 2015, IEC
61340-4-4, Nationaler Brandschutz NFPA 77 (2013) / EN60079-0
EAN-13 Code: 8719992974764
3x5 mm Wąż do próbkowania
5x8 mm Wąż do próbkowania

Pasujący do

Nasz pływak wykonany jest z jednego kawałka tworzywa
sztucznego, co czyni go bardziej odpornym na uszkodzenia
w przeciwieństwie do wyrobów konkurencji które
uszkadzają się zazwyczaj na łączeniu elementów. Materiał
jest antystatyczny, odporny na chemikalia oraz nie absorbuje
substancji z którymi ma kontakt aby nie zakłócać pomiaru.
Jasny, żółty kolor czyni go widocznym zapewniając dobry
kontrast nawet w słabo oświetlonych przestrzeniach.
Wierzymy, że opracowaliśmy najlepszy dostępny na rynku
pływak który dodatkowo jest konkurencyjny cenowo w
porównaniu do produktów konkurencji. Zadzwoń do nas lub
odwiedź naszą stronę aby znaleźć najbliższego dystrybutora.

Specyfikacja

LAST-Õ-MORE Hose

Wymiary

3x5 mm (Art.Nr. 411 0018 038)
5x8 mm (Art.Nr. 411 0018 039)
60 - 65 Shore A
2.01 ± 0.03 g / cm³

Twardość
Gęstość
Wytrzymałość na rozciąganie
Ciągliwość
Odporność
Podatność na zmianę kształtu
Odporność na temperaturę
Odporność na temperaturę
krótkoterminowa
Protection Against Electrostatic
Discharge
Regulacje

280%
8%
24 hours / 175° C -18 ° C to +200° C
+ 250° C
NEN / EN / IEC 61340-5-1: 2016
EAN-13 code: 8719992974788 (3x5 mm)
EAN-13 code: 8719992974771 (5x8 mm)

Więcej informacji
www.watchgas.eu
b.loboda@7solutions.pl
WatchGas
Sextantstraat 61
2908 ZZ Capelle aan den IJssel
+31 (0) 85 - 0187709
The Netherlands
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