
Presostat różnicy ciśnień



InsBud promuje politykę rozwoju. Prawo do wprowadzania zmian i usprawnień 

w produktach i instrukcjach bez uprzedniego powiadomienia zastrzeżone!

Zawartość niniejszej instrukcji - teksty i gra' ka są własnością ' rmy InsBud lub jej 

poddostawców i jest prawnie chroniona.

v1.0

PRODUKT POSIADA ZNAK  

I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001

„INSBUD”

ul. Niepodległości 16a

32-300 Olkusz

dział sprzedaży: +48 503 166 906

dział techniczny: +48 510 071 213

e-mail: insbud@insbud.net
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WIADOMOŚCI OGÓLNE OZNACZENIE MODELI

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Seria IB - PS 01 została zaprojektowana do 

rozpoznawania różnicy ciśnień powietrza na 

dwóch końcach urządzenia wraz z możliwo-

ścią kontroli. 

 ¨ Wykrywanie zapchanych ' ltrów 

 ¨ Wykrywanie oblodzenia kanałów i ini-

cjalizacja procesu odmrażania

 ¨ Kontrolowanie powietrza w przewo-

dach wentylacyjnych i cieplnych

 ¨ Kontrolowanie maksymalnego przepły-

wu powietrza

 ¨ Monitorowanie pracy wentylatorów

 ¨ Kontrolowanie nagrzewnic 

powietrznych

 ¨ IB-PS 01 30-300 - Zakres nastawy ci-

śnień 30÷300 Pa

 ¨ IB-PS 01 50-500 - Zakres nastawy ci-

śnień 50÷500 Pa

 ¨ IB-PS 01 100-1000 - Zakres nastawy ci-

śnień 100÷1000 Pa

DANE TECHNICZNE

 ¨ Medium: Powietrze

 ¨ Zakres nastawy cisnień:  

 » IB-PS 01 30-300: 30÷300 Pa 

 » IB-PS 01 50-500: 50÷500 Pa

 » IB-PS 01 100-1000: 100÷1000 Pa

 ¨ Temperatura medium: -15÷60 ºC 

 ¨ Temperatura otoczenia: -15÷60 ºC

 ¨ Materiał:  Poliwęglan

 ¨ Klasa zabezpieczeń: IP54 

 ¨ Waga: 145 g

 ¨ Maks. obciążenie: 5 (2) A

ZASADA DZIAŁANIA

Styki zostały oznaczone jako: 1, 2 i 3. Przy 

wzroście różnicy ciśnień powyżej zadanego 

progu rozwierane są styki 1 i 2 a zwierane są 

styki 1 i 3. Różnice ciśnień ustalamy central-

nej części presostatu.

UWAGI OGÓLNE

 ¨ Montaż powinien wykonywać jedynie 

autoryzowany personel.

 ¨ Presostatu nie należy naprawiać!

BUDOWA
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WYMIARY PODŁĄCZENIE

WYMIARY

 ¨ Urządzenie należy zamontować w miej-

scu gdzie wibracje są najmniejsze. Urzą-

dzenie zostało fabrycznie skalibrowane 

w temperaturze pokojowej, dlatego za-

leca się, aby montować je w tempera-

turze zbliżonej do pokojowej. W syste-

mach o dużej wilgotności, gdzie może 

występować kondensacja pary wodnej, 

presostat należy zamontować gumową 

złączką ku dołowi.

 ¨ Presostat jest zaprojektowany do moco-

wania tak, aby przepona znajdowała się 

w pozycji pionowej. Wyjątkiem są mo-

dele skalibrowane do montażu pozio-

mego na specjalne zamówienie klienta. 

W takim przypadku pozycja montażu 

jest pokazana na obudowie. Urządze-

nie można umiejscawiać bezpośrednio 

na przewodzie, ale w miejscu gdzie wi-

bracje nie występują lub gdzie są one 

minimalne. 
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WARUNKI GWARANCJI

 ¨ Gwarancji udziela się na okres 24 mie-

sięcy licząc od dnia zakupu towaru.

 ¨ Ujawnione w okresie gwarancji wady 

będą usuwane w terminie nie dłuższym 

ni ż 21 dni roboczych, licząc od daty 

przyjęcia sprzętu do serwisu.

 ¨ W przypadku zaistnienia konieczności 

importu towaru lub części z zagranicy, 

czas naprawy ulega wydłuż eniu o czas 

niezbędny do ich sprowadzenia.

 ¨ Klient dostarcza towar do serwisu na 

własny koszt. Towar wysyłany na koszt 

serwisu nie będzie odebrany.

 ¨ Na czas naprawy serwis nie ma obo-

wiązku dostarczenia nabywcy zastęp-

czego towaru.

 ¨ Naprawa w ramach gwarancji będzie 

dokonywana po przedstawieniu po-

prawnie i czytelnie wypełnionej karty 

gwarancyjnej reklamowanego sprzę-

tu, podpisanej przez gwaranta i klienta 

oraz dokumentu sprzedaży.

 ¨ Gwarancja obejmuje tylko wady po-

wstałe z przyczyn tkwiących w sprze-

danej rzeczy. Nie są objęte gwaran-

cją uszkodzenia powstałe z przyczyn 

zewnętrznych takich jak: urazy me-

chaniczne, zanieczyszczenia, zalania, 

zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa 

instalacja lub obsługa, jak również  eks-

ploatacja niezgodna z przeznaczeniem 

i instrukcją obsługi. Gwarancja nie ma 

też  zastosowania w przypadku doko-

nania przez Klienta nieautoryzowanych 

napraw, zmiany oprogramowania (' rm-

waru) oraz formatowania urządzenia.

 ¨ Ze względu na naturalne zużycie ma-

teriałów eksploatacyjnych, niektóre 

z nich nie są objęte gwarancją (dotyczy 

np. kabli, baterii, ładowarki, mikro-sty-

ków, przycisków itp).

 ¨ W przypadku nieuzasadnionego rosz-

 ¨ UWAGA! Przed usunięciem osłony na-

leży upewnić się, czy zasilanie zostało 

odłączone.   

 ¨ Po poprawnym zamontowaniu i podłą-

czeniu, cały układ powinien być spraw-

dzony przynajmniej przez jeden cykl.  

PODŁĄCZENIE

 ¨ Ciśnienia należy podłączać według 

oznaczeń:

 ¨ + wysokie ciśnienie

 ¨ - niskie ciśnienie

 ¨ 1x Presostat

 ¨ 2x Przewód powietrzny

 ¨ 2x Kruciec pomiarowy

 ¨ 1x Podstawa mocująca 

 ¨ 1x Komplet śrub mocujących

 ¨ 1xNiniejsza instrukcja

ZAKRES DOSTAWY

Wyższe 

ciśnienie

Niższe 

ciśnienie
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czenia w zakresie naprawy gwarancyj-

nej, koszty przesłania sprzętu do i z ser-

wisu ponosi Klient.

 ¨ Serwis ma prawo odmówić wykonania 

naprawy gwarancyjnej w przypadku: 

stwierdzenia sprzeczności pomiędzy 

danymi wynikającymi z dokumentów 

a znajdującymi się na sprzęcie, dokona-

nia napraw we własnym zakresie, zmian 

konstrukcyjnych sprzętu.

 ¨ Odmowa wykonania naprawy gwa-

rancyjnej jest równoznaczna z utratą 

gwarancji.

 ¨ W przypadku braku mo żliwości te-

stowana towaru przed jego zakupem 

(dotyczy sprzedaży na odległość), do-

puszcza się mo żliwość zwrotu towaru 

w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania 

(decyduje data nadania). Zwracany to-

war nie moż e nosić znamion eksploata-

cji, koniecznie musi zawierać wszystkie 

elementy, z którymi był dostarczony.

 ¨ W przypadku rezygnacji z zakupionego 

towaru koszt przesyłki ponosi Kupu-

jący. Do przesyłki należy dołączyć do-

kument zakupu oraz podać dokładne 

dane Nabywcy wraz z numerem konta 

bankowego na które zostanie zwrócona 

kwota równa wartości zwróconego to-

waru, nie później niż  21 dni roboczych 

od dnia dostarczenia towaru. Kwota ta 

jest pomniejszona o koszty wysyłki do 

Klienta, jeż eli koszty te zostały ponie-

sione przez Sprzedawcę. Warunkiem 

koniecznym do zwrotu pieniędzy jest 

dostarczenie podpisanej kopii korekty 

dokumentu zakupu. Korektę dokumen-

tu zakupu Klient otrzymuje po wcze-

śniejszym kontakcie ze sprzedającym.

„INSBUD”

ul. Niepodległości 16a

32-300 Olkusz

dział sprzedaży: +48 503 166 906

dział techniczny: +48 510 071 213

e-mail: insbud@insbud.net


