
PRODUCTEIGENSCHAPPEN

De TEC-44 is een gemotoriseerde kogelkraan 
speciaal ontworpen voor het verwijderen van 
sterk vervuild condensaat uit drogers, 
drukvaten en filters - tot een maximale 
werkdruk van 40 bar. 

Met zijn grote doorlaat en krachtige 
gemotoriseerde ventiel is het onmogelijk dat 
de TEC-44 zal blokkeren. De TEC-44 wordt 
ingezet waar alle andere producten niet 
toereikend zijn.

De TEC-44 kan aan de hand van 
verschillende rotatie en intervalcyclussen 
worden geprogrammeerd en heeft een 
geïntegreerde batterij die tijdens een 
stroomuitval voorkomt dat de ingestelde 
programmering verloren gaat.
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• Onmogelijk te blokkeren
• Verwijdert zwaar, vervuild condensaat
• Volledig automatisch - zonder onderhoud
• Geïntegreerde batterij voor back-up van het programma
• Geschikt voor persluchtsystemen tot 40 bar
• Mogelijkheid tot aansluiten van een afstandsbediening
• Compact design

TECHNISCHE VOORDELEN

• Kan niet blokkeren
• Eenvoudig te installeren en onderhouden
• LED indicatie voor weergave van programma's
• Roestvrijstalen kogel
• Grote 1/2" aansluiting
• TEST functie



Onbeperkt 
0 - 40 bar 
24VDC, 115VAC en 230VAC 50/60Hz. (aangeven bij aanvraag) 

1 - 60 °C 
1 - 55 °C 

7 seconden tot 15 minuten ON/ 4 minuten tot 24 uren OFF 
SMD technologie, verzekerd consistentie tijdens productie 
Heldere LED verlichting, LED programma display 
Ja 
2/2 weg, gemotoriseerde kogelkraan 
12 mm 
FPM 

1/2" BSP of NPT
1.0 cm 
Ja 
Vernikkeld messing, kogelkraan roestvrij staal 

Kabel met stekker 
IP65 (NEMA4) 
Ja 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

AFMETINGEN
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Maximale compressor capaciteit 
Drukbereik  
Voltage stroomvoorziening   

Mediumtemperatuur   
Omgevingstemperatuur 

Timer Cycli bereik (ON/OFF) 
PCB productietechniek  
Timer Cycli indicatie   
TESTfunctie   
Ventieltype  
Ventieldoorlaat  
Ventielafdichtingen   

Inlaat/uitlaataansluitingen  
Inlaathoogte   
Onderhoudsvriendelijk ventiel 
Ventiel behuizingmateriaal   

Stroomaansluiting  
Omgevingsbescherming  
Afstandsbediening mogelijkheid 

Vernikkeld messing,
kogelkraan roestvrijstaal

Afstandsbediening
mogelijkheid

LED Display
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De hierbij verstrekte informative wordt verondersteld accuraat en betrouwbaar te zijn. Er wordt echter geen verantwoordelijkheid aanvaard
voor het gebruik ervan of voor enige inbreuk op patenten of rechten van anderen, die het gevolg kan zijn van het gebruik ervan.
Bovendien behoudt JORC zich het recht voor om informatie zonder kennisgeving te herzien zonder enige verplichting.

JORC Industrial BV 
Pretoriastraat 28 
NL-6413 NN Heerlen 
Nederland

Tel +31 45 5242427

info@jorc.nl 
www.jorc.eu

JORC is NEN - EN - ISO 9001:2015 gecertificeerd




