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Specyfikacja techniczna

Master Mix
MIESZALNIK BRASS VENTURI

Prosty w obsłudze, słuŜy do zmieszania stęŜonego chłodziwa lub cieczy myjących z wodą

OPIS OGÓLNY

Mieszalnik Master Mix jest kompaktowym, łatwym w uŜyciu dozownikiem wykonanym z

mosiądzu do mieszania stęŜonego chłodziwa z wodą. Zawór iglicowy pozwala na dowolne

ustawienia dla całego zakresu mieszanin.

Mieszalnik Master Mix umoŜliwia dokładne mieszanie cieczy syntetycznych, pół –

syntetycznych, emulsji i cieczy myjących. Do mieszania zdejonizowanej wody i cieczy

myjących naleŜy zamówić wersję wykonaną ze stali nierdzewnej
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WŁAŚCIWOŚCI

Blokowana śruba mikrometryczna do ustalania mieszaniny.

ODPOWIEDNI DLA

wszystkich beczek ze standardowymi zamknięciami „Trisure 2”

proporcji mieszania:  1 :10 – 1 : 500

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Wymaga minimalnego ciśnienia wody 0.35 bar (5psi) z minimalnym przepływem 7 litrów na

minutę.

Maksymalna długość przewodu odpływowego to 1 m

Maksymalna lepkość to 120 cSt  w  temperaturze 40ºC

Uwaga: zawór zwrotny do wody nie jest dostarczany z urządzeniem
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INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. ZłoŜyć i podpiąć część 857 do 204 – litrowej beczki poprzez standardowy łącznik 2”

BSP (Dostępne są złączki do podłączenia 857 do innych standardowych beczek).

2. Połączyć przewód wlotu wody z kurka wodnego  (standardowe złącze  ½ '' BSP jest

w zestawie).

3. Zamknąć kran (R2001) i odczytać ciśnienie wody z miernika (R24007).

4. Całkowicie odkręcić, w kierunku przeciwnym do ruchu zegara, pierścień zamykający

(857/7).

5. Przekręcić całkowicie pierścień regulacyjny mieszalnika (857/8) na  mikrometrycznym

gwincie  w kierunku przeciwnym do ruchu zegara.

Uwaga: zawór dozujący jest teraz całkowicie zamknięty.

6. Odkręcić kran (R2001).

7. Zakręcać pierścień regulacyjny mieszalnika (857/8) w kierunku zgodnym z ruchem

zegara aŜ do uzyskania właściwego rozcieńczenia (moŜna go osiągnąć za pomocą

odczytu spektrometru, obliczeń lub wizualnie, w zaleŜności od wymaganego stopnia

dokładności).   

8. Zabezpieczyć pierścień regulacyjny mieszalnika za pomocą pierścienia

zamykającego (857/7).

9. Urządzenie jest teraz gotowe do uŜycia, zaleca się sprawdzanie od czasu do czasu

ciśnienia wody.


