
Servise deðer katar...

PROFESYONEL
VAKUM POMPALARI



PLATINUM
Amerika�nýn en iyi vakum pompasý...

PLATINUM serisi vakum pompalarý Amerikan soðutma endüstrisinin en kaliteli pompalarý

olarak nitelendirilmektedir. Dayanýklý ve yüksek performansýyla uzun yýllar hizmetinizde

olacaktýr. Pompalarýn en büyük özelliði her noktasýnýn tamir edilebilir olmasýdýr.

DV-42N-250EU DV-85N-250EU DV-142N-250EU DV-200N-250EU DV-285N-250EU

VAKUM KAPASİTESİ 2,5 m³/h 5,1 m³/h 8,5 m³/h 12 m³/h 17,1 m³/h

KADEME SAYISI 2

MOTOR ½ HP, DİREK AKUPLE, 230V / 50Hz,1.425 d/d, START KAPASİTÖRLÜ, TERMİK KORUMALI

VAKUM DEĞERİ 15 mikron

HORTUM GİRİŞ BAĞLANTISI 1/4" 1/4" x 3/8" 3/8" x 1/4" x 3/8" 1/2" x 1/4" x 3/8"

YAĞ KAPASİTESİ 798 ml 798 ml 680 ml 680 ml 709 ml

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI
(ORTAM)

10°C... / 60°C

BOYUTLAR (YxGxU) 305mm x 145mm x 370mm

AĞIRLIK 13,2 kg 13,6 kg 14,5 kg 14,5 kg 15,4 kg

made in usa

İki kademeli,  termik korumalı direk akuple güçlü motor

Yağın geri akışının önleyen cekvalf

Yağın kirlenmesini ve ömrünü uzatan gaz balast vanası

Pompa üzerinde ana kesme vanası

Korozyona karşı paslanmaz çelik subap

Darbeye ve çizilmeye dayanıklı metal gövde

Kolay görülebilir yağ seviye göstergesi

Sızdırmaz, darbe korumalı yağ boşaltma tapası

Ergonomik, askı halkalı taşıma kolu

Bol yedek parça, tamir edilebilir yapı

15 mikron vakum değeri



ELIMINATOR serisi vakum pompalarý ekonomik olmasýnýn yanýnda soðutma ve klima servis

teknisyenlerinin istediði yüksek kalite, derin vakum ve birçok özelliði üzerinde barýndýrýyor.

Herbir pompa, JB kalite standartlarýnda %100 test edilerek Amerika�da üretilmektedir.

DV-3E-250EU DV-4E-250EU DV-6E-250EU

VAKUM KAPASİTESİ 5,1 m³/h 6,8 m³/h 10,2 m³/h

KADEME SAYISI 2

MOTOR ½ HP, DİREK AKUPLE, 230V / 50Hz,1.425 d/d, START KAPASİTÖRLÜ, TERMİK KORUMALI

VAKUM DEĞERİ 25 mikron

HORTUM GİRİŞ BAĞLANTISI 1/4" x 3/8"

YAĞ KAPASİTESİ 724 ml 665 ml 665 ml

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI
(ORTAM)

10°C... / 60°C

BOYUTLAR (YxGxU) 303mm x 160mm x 372mm

AĞIRLIK 13,1 kg 13,6 kg 13,6 kg

İki kademeli,  termik korumalı direk akuple güçlü motor

Yağın geri akışının önleyen cekvalf

Darbeye ve çizilmeye dayanıklı metal gövde

Kolay görülebilir yağ seviye göstergesi

Sızdırmaz, darbe korumalı yağ boşaltma tapası

Ergonomik taşıma kolu

Daha iyi soğutma için büyütülmüş yağ karteri

Bol yedek parça, tamir edilebilir yapı

25 mikron vakum değeri

ELIMINATOR
Yüksek kalite,uygun fiyat...

made in usa



BLACK GOLD
Amerika�nýn en iyi vakum pompasý yaðý...

Vakum pompanýzý alýrken optimum kapasite hesabý yapabilirsiniz.

Optimum kapasite hesabýnda  (Kapasite/1,7)² x 12.000 = bize vakum yapabileceðiniz optimum soðutma

kapasitesini Btu/h olarak verir.

Örnek olarak 10,2m³/h eliminator vakum pompasý ile;

(10,2/1,7)=6, 6²x12.000 =432.000 Btu/h

17,1m³/h platinum vakum pompasý ile ise;

(17,1/1,7)=10, 10²x12.000 =1.200.000 Btu/h kapasiteli sistemlere rahatlýkla vakum iþlemi yapabilirsiniz.

Kapasitenin küçük seçilmesi vakum süresini uzatacaktýr.

made in usa

Vakum pompaları için üstün performans ve  koruma

Katkısız ultra rafine

Ekstrem durumlara karşı viskozite, dayanıklılık ve saflığı

hidroproses yöntemiyle test edilmiştir.

50 mikron ve altı derin vakumlar performansı

Değişim periyodunu şeffaf görünümünü bulanık veya

süt kıvamını alarak uyarır.

Standart manifoldlar ile yapýlan vakum iþleminde gözlemlenen

   0 çizgisi ile ibrenin dayandýðý nokta arasý (1 inç civa sütunu)

     25.400 mikrona karþýlýk gelmektedir. Optimum vakum iþlemi

       500 mikron ve altýndaki deðerlerde gerçekleþir. Standart

        manifoldlarda bu deðerleri gözlemlemek mümkün olmaz,

   gerçek vakum deðeri takibi için dijital vakumetre kullanmak

en doðru çözümdür. Her JB vakum pompasý katalog mikron

deðerleri uygunluðu  çalýþtýrýlarak test edilir.
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