------------ Diğer Ürünler
Çalışma Saati Sayacı LED Göstergeli
Ürün Kodu

221.001.001 -12V
221.001.003 -24V
Boyutlar & Diyagram
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Teknik Data
Anma Gerilimi
Çalışma Gerilimi
Gösterge
Maksimum Zaman
Minimum Zaman
Sayaç Sayısı
Dielektrik Dayanıklılığı
Vibrasyon
Mekanik Şok
iP Sınıfı
Ortam Harareti

221.001.001

221.001.003

12V

24V

10-16V

20-30V

7 Hane LED

7 Hane LED

1.000.000 saat

1.000.000 saat

10 dakika

10 dakika

2 adet

2 adet

>1000Vdc

>1000Vdc

20-200Hz,5g:>10us

20-200Hz,5g:>10us

>10g, 11ms>10us

>10g, 11ms>10us

IP54 DiN IEC60529

IP54 DiN IEC60529

ı

-40 +60

°c

ı

-40 +60

°c

Montaj Şekli

Panel Tipi

Panel Tipi

Montaj Açıklığı

58x32mm

58x32mm

92x62x35mm

92x62x35mm

Boyutlar

Ürün Detay
İş makinelerin periyodik bakımları, binek araçlardan farklı olarak katettikleri kilometrelere göre değil, çalışma saatlerine göre belirlenir. Benzer şekilde
jeneratör, kompresör veya mobil olmayan ve bakım gerektiren iş makineleri ve ekipmanlarında da çalışma saati sayacı bulunmak zorundadır.
Geleneksel mekanik sayaçlar toz, ısı, vibrasyon gibi ağır çalışma şartlarından çok fazla etkilendikleri için sıkça arıza yapmaktadır. ELO Çalışma Saati
Sayacı elektronik bir ürün olup, bu olumsuz şartlarda güvenle çalışmak üzere tasarlanmıştır. İki adet sayacı bulunur ve ön panelindeki butona her basışta
birinci ve ikinci sayaç arasında geçiş yapılabilir.
Mekanik montajı son derece kolaydır. Yuvasına yerleştirdikten sonra plastik yayları yerine takmak yeterlidir. Aynı kolaylıkta elektrik bağlantıları yapılabilir.
iki adet+ girişi, bir adet şase kablosu vardır. Birinci+ girişten voltaj geliyorsa birinci saat sayacak, ikincisinden veya her iki girişten de+ geliyorsa, iki
saat aynı anda sayacaktır. Hangi saatin ekranda olduğunu butonun sağ ve solundaki LED lambalar belirler. Butonun sağındaki LED yanıyorsa, ekrandaki
sayaç bir numaralı girişin toplam zamanını göstermektedir. Butonun solundaki LED aktif ise iki numaralı zaman sayacı gösterilmektedir. Ancak operasyonel
olarak, hangi saatin ekranda olduğunun önemi bulunmamaktadır. Zira, eğer+ giriş geliyorsa, ekranda görünmese dahi saat, arka planda saymaya devam
eder.
Özel siparişlerde ürünün ön ve arka paneline MOTOR, FAN, KOMPRESÖR, HiDROLiK, POMPA vb. baskılar yapılabilir.

Notlar

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

