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Artikel Nr Enhet

7066725 ST

Tillbehör:

Artikel Nr Tillbehör Enhet

7066726 ST

7066727 Kopplingsenhet mellan Refscale och engångscylinder R600a ST

7066728 Kopplingsenhet mellan Refscale och engångscylinder R290 ST

Våg max 110 kg

Våg max 110 kg

Artikel Nr Benämning Enhet

7066725 Refscale ST

WEB / eComm Table

Tillbehör:

Artikel Nr Benämning Enhet

7066726 REF-METER-OCTA-PLUS ST

7066727 10612-REF ST

7066728 10612-REF-¼SAE ST

Refco

Tekniska Data

Max last 110 kg

Information Automatisk skalindelning 2, 5 eller 10 g

Noggrannhet +/-  0,05% av avläst värde

Längd 306 mm

Bredd 306 mm

Höjd 49 mm

Vikt 2,89 kg

Refscale är en helt ny kölldmedievåg från Refco med hög kvalité och med flera smarta funktioner som 
underlättar ditt arbete ute i fält. Refscale kan styras antingen via den trådbundna fjärrkontrollen eller genom 
mobiltelefonen då den kan anslutas trådlöst via Bluetooth och styras genom Refmesh-appen. Har du även 
det digitala mannometerstället Refmate från Refco kan det som visas på vågen även ses på mannometer-
stället. Spara och skicka enkelt raporter till din kund på till exempel ifylld eller avtappad köldmediemängd 
genom Refmesh-appen.

Funktioner:
Alarm som startar vid 90% av uppnåd önskad vikt
Hold-funktion
Manuell nollställning
”Tank kapacity mode” indikerar köldmedienivån i köldmediebehållare

Koppla magnetventil REF-METER-OCTA-PLUS art nr 7066726 till Refscale och du kan på så sett automatiskt 
stänga av köldmedieflödet vid önskad uppnådd vikt. 

En annan smart funktion är tillhörande koppling art nr 7066727 och koppling art nr 7066728 som kan skruvas 
in i ett uttag i Refscale vilket gör att du kan ansluta din R290 eller R600a flaska till vågen och på ett enkelt 
och kontrollerat sett fylla ditt kylsystem med något av dessa köldmedium.

Flexibel strömförsörjning genom antingen 4 st AAA baterier eller USB kopplad till powerbank.

Drifttemperatur -10 - 40°C


