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• Wymiary: wysokość 141 mm (5,57”) x szerokość 89 mm (3,5”) x 
głębokość 149 mm (5,87”)

• Obudowa: Pokrywa - odlew ciśnieniowy, chropowato wykończony 
czerwoną farbą proszkową 
Podstawa - aluminium odlewane ciśnieniowo

• Przyłącze: męskie ½” NPT
• Styki łącznika: Dwa komplety łącznika schodowego SPDT forma C
  15,0A przy 125 / 250V AC (prąd zmienny) oraz 2,0A przy 30V DC 

(prąd stały).
• Otwory pod przepusty kablowe: Wymagana tuleja rury osłonowej 

NEMA Typ 4 do montażu na zewnątrz. Dwa otwory przygotowane 
do montażu przepustów kablowych DN15 / ½”.

• Specyfikacja środowiskowa: Zakres temperatur: 4,5º C (40º F) 
do 49º C (120º F); obudowa spełnia normy NEMA 4 / IP45 przy 
wykorzystaniu odpowiednich złączek przepustów kablowych. (Nie 
należy stosować na obszarach o wysokim stopniu zagrożenia).

• Zabezpieczenie antysabotażowe: Na pokrywie zamontowane 
są zabezpieczenia antysabotażowe, które można zdjąć jedynie za 
pomocą specjalnego klucza (referencja: VSRFKEY). Do każdego 
urządzenia dołączony jest jeden klucz. Opcjonalnie dostępny jest 
czujnik pokrywy instalowany w terenie, informujący o otwarciu 
pokrywy przez osoby nieupoważnione.

• Opóźniacz: Wbudowany opóźniacz pneumatyczny z regulacją i 
natychmiastową recyrkulacją.

Alarmowy łącznik ciśnienia (z opóźniaczem)
WFSRF

Aby zmienić czas opóźnienia należy przekręcić pokrętło 
(w dowolnym kierunku) aż do uzyskania pożądanego 
czasu opóźnienia. Należy użyć minimalnego czasu 
opóźnienia niezbędnego do zapobieżenia fałszywym 
alarmom, do czego zwykle odpowiednie jest 
ustawienie “B”. Fabrycznie ustawiono na “B”.

Przybliżone ustawienia opóźniacza (s)
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Regulacja opóźniacza

Nr ref. Maksymalne 
ciśnienie (bar / psi)

Zestaw(y) 
styków SPDT

Działa przy ciśnieniu rosnącym*
Rozmiar gwintu

min. (bar / psi) maks. (bar / psi)
WFSRF 12.1 / 175 2 0.27 / 4 0.55 / 8 męski 1/2” NPT

* Wskazano ustawienia fabryczne

Alarmowy łącznik ciśnienia (z opóźniaczem) - WFSRF Dane fizyczne

Dane techniczne

Wyprodukowano dla Viking SupplyNet przez Potter Electric Signal Company. Należy odnieść się do kart katalogowych producenta. Specyfikacje mogą zostać 
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Uwaga: Ten dokument jest tłumaczeniem i nie pociąga za sobą zobowiązania co do ich dokładności i kompletności.
Oryginalny język angielski 12-11-2004 pozostaje dokumentem odniesienia.

NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ URZĄDZENIA   ZE ZDJĘTĄ POKRYWĄ
PRZEZ DŁUŻSZY OKRES CZASU


