
3-393-R001 / R002 / R115

Kit de Enchimento de SF6

Equipamentos de Enchimento de SF6 e Evacuação

 Acoplamentos auto-blocantes para manuseio livre de emissões

 Conexões para os cilindros mais comuns estão disponíveis como acessórios 

Para o enchimento seguro de gás SF6 em disjuntores por sobrepressão

3-393-R001 
Kit de Enchimento de gás SF6 para alta tensão 
Portátil com mangueira de borracha e acoplamentos DN8 e DN20, Faixa de pressão: 0 - 10 bar

3-393-R002 
Kit de Enchimento de gás SF6 para alta tensão 
Portátil com maleta de transporte e mangueira de borracha e acoplamentos DN8 e DN20
Faixa de pressão: 0 - 10 bar

3-393-R115 
Kit de Enchimento de gás SF6 para média tensão 
Portátil com maleta de transporte e mangueira de borracha e acoplamentos DN8 e DN6, 
Faixa de pressão: 0-2,5 bar 

Este dispositivo manual permite o enchimento de um compartimento com gás SF6 diretamente de um 
cilidro com sobrepressão. O manômetro primário do redutor de pressão indica a pressão no cilindro 
em bar, e o manômetro secundário indica a pressão de enchimento desejada, que pode ser regulada 
adequadamente através de uma válvula. O redutor de pressão integrado reduz a pressão do cilindro 
para a pressão de enchimento desejada. 
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Dados técnicos:

Dimensões com maleta: Comprimento 500 mm, Largura 420 mm, Altura 180 mm

Peso: 7,5 kg

Nota: 
Outras versões estão disponíveis segundo solicitação.

C 4043-02

Equipamento padrão para 3-393-R001 e 3-393-R002:

Redutor de pressão para SF6 com rosca W 21,8 x 1/14"

Mangueira DN8 / 5 m

Acoplamentos fêmeas DILO DN8 e DN20

Indicação dos manômetros em bar

2 Manuais de Operação 3-idiomas (Alemão / Inglês / Francês)

Maleta de transporte (somente para 3-393-R002)

Acessórios opcionais com preço adicional:

Conexão de cilindro de SF6 com rosca esquerda Whitworth 0.96" 3-245-R001 P

Conexão de cilindro inglês de SF6 com rosca G 5/8 3-245-R002 P

Conexão de cilindro de SF6 com rosca G 5/8 3-643-R001 P

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

3-393-R001 / 3-393-R002 / R115 
Kit de Enchimento de SF6

Embalagem: 

Embalagem para 3-393-R001 3-948-R006

Embalagem para 3-393-R002 e 3-393-R115 05-1990-R003

Equipamento padrão para 3-393-R115:

Redutor de pressão para SF6 com rosca W 21,8 x 1/14"

Mangueira DN8 / 5 m

Acoplamentos fêmeas DILO DN8 e DN6

Indicação dos manômetros em bar

2 Manuais de Operação 3-idiomas (Alemão / Inglês / Francês)

Maleta de transporte
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