PLT

Kit de Teste para Baixa Pressão
Descrição & Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medidor de baixa pressão incorporado à caixa de proteção para facilitar
o uso e a durabilidade
Medidor de diafragma sensível disponível em 3 faixas de pressão
Parafuso de recalibração externo para re-zero (PLT35 apenas)
Mais fácil de usar que um manômetro
Estojo de plástico moldado para maior durabilidade
Design elegante com trava segura
Facilita o manuseio seguro
Compatível com ASME B40.100
Registrado no CRN
5 anos de garantia

Aplicações:
•
•

Kit de teste para instalações de gás de baixa pressão
Adequado para mídia sem obstrução e sem corrosão

Especificações do Medidor
Mostrador

2.5” (63mm), alumínio branco com marcações
vermelhas e pretas

Caixa/Anel

Aço pintado de preto

Visor

Policarbonato
Farpa de mangueira de latão (1/4 ”) (braçadeira
de engrenagem incluída)

Conexão
Elemento
Diafragma
Mecanismo
Temperatura
Ambiente

Bronze fosforoso
Placa superior e inferior de plástico de
engenharia com ponta de latão, com ajuste
do zero*
-40°F a 150°F (-40°C a 65°C)
±3-2-3% ANSI/ASME Grau B

Índice de
Proteção

IP52

Aviso

AVISO: O uso deste produto pode expôlo a vários elementos químicos, incluindo o
chumbo, reconhecido pelo Estado da Califórnia
como uma possível causa de câncer, defeitos
congênitos ou danos no sistema reprodutivo.
Para mais informações, acesse
www.P65Warnings.ca.gov

Tubo
Material da Caixa
Tubo da
mangueira
Acessório

Borracha: 0.256” (6.5mm) ID x
0.472” (12mm) OD x 1.339” (34mm)
1/4” NPTM x 1/4” tubo da mangueira
Plástico moldado: 5.75” x 8.25”
(146mm x 210mm)
Borracha: 3’ (91cm) em
comprimento; 0.197” (5mm) ID x
0.315” (8mm) OD
Braçadeira fácil de instalar

Códigos de Ordem (os produtos
em negrito normalmente possuem
estoque nos EUA)
Intervalo de Pressão
0/15" água / 0/8 oz/in2
0/35" água / 0/20 oz/in2
0/100" água / 0/58 oz/in2

Código
PLT15
PLT35
PLT100

8.25”
210 mm

Precisão

Especificações da Caixa e Acessórios

5.75”
146 mm

5.75”
146 mm
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