
ST-2K
SOLITERM

(unica utilizare)

BC-ST-2K
Bloc de Contacte SOLITERM

SST
Suport SOLITERM

(folosinta indelungata)

DESCRIERE
Suport SOLITERM tip SST-2 este un produs ce face parte din lanţul de determinare rapidă a

carbonului echivalent din fonte şi oţeluri având rolul de a susţine senzorul de analiză şi de a prelua şi
transmite la aparatul indicator semnalul furnizat de termocuplul senzorului.

Produsul este realizat într-o construcţie robustă ce asigură stabilitatea ansamblului, în care se
fixează în partea superioară blocul de contacte cu ştift filetat, iar la partea inferioară are posibilitatea fixării
prin intermediul unei flanşe de masa de lucru.

Produsul este realizat în două variante constructive de bază :
 Suport Soliterm tip SST-2K, pentru analize termice la fonte şi aliaje neferoase ;
 Suport Soliterm tip SST-2S, pentru analize termice la oţeluri

DATE  TEHNICE
Dimensiuni de gabarit :  160  241  290 pentru SST-2K

:  160 × 213 × 290 pentru SST-2S
Masa Suportului SOLITERM fără cablu de prelungire (tip K) sau de compensare (tip S):max.3,8 kg
Masa Blocului de Contacte : tip BC-ST-2K : max. 170 gr.

tip BCA-10(36) : max. 105 gr.
Durata de viata normata : Suport SOLITERM : min. 3500 masuratori

: Bloc de Contacte tip BC-ST-2K şi BCA-10(36): min 100 masuratori
Grad normal de protectie : IP 00
Lungimea cablului de prelungire sau de compensare se stabileste de comun acord cu beneficiarul.
Simbolizare : SST-2  X

K pentru fonte, S pentru oteluri
generatie (tip constructiv)
suport SOLITERM

COMANDARE
În comanda se va specifica :
 denumirea produsului şi simbolizarea tipului ales ;
 lungimea cablului de prelungire
Ex.: Suport pentru determinarea rapida a carbonului din fonte : Suport SOLITERM tip  SST-2K cu

3 m cablu prelungitor - 5 buc sau
Suport pentru determinarea rapida a carbonului din oteluri : Suport SOLITERM tip SST-2S cu 8 m

cablu prelungitor - 3 buc.

APLICATIE

AMCO OTOPENI S.A. Telefon : 021 350.57.33 ; 351.67.34     Fax : 021 351.67.80
E-mail : amco@amco-otopeni.ro ; Web site : www.amco-otopeni.ro

SUPORT SOLITERM, tip SST-2
CU BLOC DE CONTACTE

ST-2S
SOLITERM

(unica utilizare)

BCA-10(36)
Bloc de Contacte

DIGICEQ
Aparat secundar

(folosinta indelungata)
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