CDC- CEJN Dual Connector
Den optimala snabbkopplingen som förser fordon med el
(1 fas 240 Volt 16 amp) och tryckluft när fordonet är parkerat.
•
•
•
•

Multikoppling med tryckluft och el
Enkel installation och användning
Automatisk pop-out funktion
Standardanslutningar för bästa flexibilitet

www.cejn.com

CDC- CEJN Dual Connector för fordon
CDC håller batteriet laddat och trycklufttanken med fullt tryck. På luftsidan är CDC en tvåvägsanslutning. Användaren kan fylla tryckluft till fordonets
bromssystem och användaren kan *ta emot tryckluft från fordonet. Att få luft från fordonet är en värdefull funktion när du vill använda lyftutrustning och
andra verktyg som drivs med tryckluft, vilket sparar värdefulla sekunder vid kritiska ögonblick.
En säkerhetswire kopplar omedelbart bort systemet om det skulle bli något fel på det automatiska pop-out systemet. Detta undviker eventuella skador på
fordonet och utrustning i garaget.
Flexibel laddning; Fordonet behöver inte vara i garaget. Förutom utan att snabbkopplingsinstallationen är enkel kan användaren enkelt ansluta en CEJNKoppling eller en standard Defa elförsörjningskabel direkt till fordonet. Det finns LED-lampor som indikerar att 230 volt är anslutet och att lufttrycksstatus är
anslutet.

TEKNISK DATA
Nominell flödesdiameter	������������������������������ 6.2 mm (")
Luftflöde (l/min)	�������������������������������������������� 1100 l/min (38.8 CFM)
Max. arbetstryck	������������������������������������������� 12 bar (174 PSI)
Temperaturområde	��������������������������������������� -30°C – +100°C (-22°F – +212°F)
Material koppling	����������������������������������������� Nickel pläterad mässingV/Hz
Material nippel	���������������������������������������������� Nickel pläterad mässing
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Packningsmaterial	����������������������������������������� NBR
Spänning	�������������������������������������������������������� 240V/Hz
Fuse	���������������������������������������������������������������� 16
Humidity class	����������������������������������������������� IP44
Approval	�������������������������������������������������������� EN50066, EN60309-1A
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CEJN förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående information. Gänganslutningar enligt ISO-standard Andra anslutningar och packningsmaterial på begäran. Kontakta din lokala CEJN-distributör för
information om tillgänglighet och pris Vissa artikelnummer har en minsta orderkvantitet. Besök gärna vår hemsida www.cejn.se för underhållstips. Alla mått är i mm
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