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Електронний прилад B-Timer для моніторингу 
фільтрів всіх переносних компресорів,
укомплектованих фільтруючими системами
TRIPLEX P21, SUPER TRIPLEX P31 і P41 *).

 
       

   
    

Має вбудований лічильник годин роботи і 
температурний сенсор, дані якого 
враховуються при оцінці насичення фільтра.  

 
    

     
   

 

Встановлюється елементарно - без під'єднання до 
пневматичних трубок і без електропідключення. 
Для установки необхідна лише викрутка.

 
       

   
     

   

Гарантовано надійний: навіть при використанні в 
жорстких умовах: захищений від води, пилу, 
нечутливий до солі, добре ізольований від 
високої вологості і пісчинок.

Олег
Текстовое поле
Інформація про необхідність технічного обслуговування

Олег
Текстовое поле
       Контроль насичення фільтра

Олег
Текстовое поле
Символ "Ключ" показує на необхідність поточного технічного обслуговування. Букви А, В або С інформують про вид ТО і необхідні для цього комплекти запчастинА - 500 годин або 1 рікВ - 1000 годин або 1 рікС - 2000 годин або 2 роки

Олег
Текстовое поле
Безпека захисту даних

Олег
Текстовое поле
Символ батарейки інформує про необхідність її заміни. B-Timer зберігає дані про години роботи та інтервали технічного обслуговування у своїй оперативній пам`яті. При замінах батарейки всі дані зберігаються.Літієва батарейка розрахована на термін служби близько 3-х років.

Олег
Текстовое поле
   Лічильникгодин роботи

Олег
Текстовое поле
        Простий і зрозумілий у використанні

Олег
Текстовое поле
Символічне зображення фільтра складається з чьотирьох сегментів, що відображують стан картриджа фільтра. Кількість сегментів вказує на остаточний ресурс картриджа. Коли залишкова ємкість фільтра становиться менше 20 %, останній сегмент починає блимати, а на цифровому табло замість показчика годин роботи компресора показується код картриджа, який необхідно замінити. При повному насиченні фільтра блимають всі чотири сегмента

Олег
Текстовое поле
Для перегляду даних щодо роботи компресора використовуються всього дві  кнопки. B-Timer має просте і зрозуміле символьне меню.

Олег
Текстовое поле
Надійний лічильник годин роботи має вбудований сенсор та включається автоматично при запуску компресора. При зупинці компресора також автоматично вимикається

Олег
Текстовое поле
 *)  Наявний компресор може бути дообладнаний електрон- ним приладом B-Timer у будь-який період експлуатаці під час планового ТО.

Олег
Текстовое поле
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