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Ingående delar

FJN-501 hjälper till att  effektivt kontrollera vattentryck och 
tryckvariationer under en period och registrerar detta klart 
och tydligt på skrivaren.

•  Lätt att "gömma" under locket till en brandpost.

•  Finns i tre olika modeller: 
 0-5kg/cm2, 0-10kg/cm2 och 0-14kg/cm2
 var och en med 5 olika omkopplingsbara tidsinställningar 

att välja mellan (4, 12, 24, 72 och 168h).

•  Kompakt, vattentät och robust med måtten:  
180 mm x 162 mm x 96 mm och väger 1,5 kg. 

•  Quartzstyrd motor som drivs med 2 st 1.5V R6 standardbat-
terier och har en drifttid på 6 månader vid kontinurlig drift.

•  Registrerar med en "plumpfri" filtpatron på ett diagrampap-
per Ø135 mm. Skrivarpapperet stannar automatiskt efter 
1 varv för att undvika överlappning vid registrering.

•  FJN-501 består i standardutförande av: Skrivare, tryckslang 
med snabbkopplingar, färgpatron (röd), skrivarpapper 

 (3 st olika förpackningar á 100 st), kopplingar (2 st), väska  
i hårdplast och svensk manual.
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Registreringsmetod: Runt skrivarpapper (135mm), typ  
 "färdskrivare" med filtpatron (röd).

Princip: Spiralformat bourdonrör.

Drivning: Qurtzstyrd motor.

Mätarhus: Robust plast, vattentät med fönster.

Kopplingar/slang: 2 kopplingar: 1st utv.gäng + 1 st  
 inv.  gäng och slang med snabb- 
  kopplingar.

Registreringstid: 4h, 12h, 24h, 72h och 168h   
 omkopplingsbar.

Tryckområde: 0-5kg/cm2, 0-10kg/cm2 (normalt)  
 eller  0-14kg/cm2 .

Temperaturomr.: +1°C - +55°C.

Batterier:  DC 3V (LR6 1,5V x 2)

Dimensioner / Vikt: 180mm x 162mm x 96mm / 1,5Kg.

Övriga utrustningar från FUJI Tecom Inc.

• LC-2500 Korrelator
• FSB-8D Digital lyssnarstav
• HG-10AII Marklyssnare
• DNR-18 Marklyssnare
• PL-2000 Rör- & kabelsökare
• F-90M Metallsökare
• NPL-100 Ledningssökare för icke-metalliska rör
• LNL-1 Läckloggar


