
1154 Druksensor/schakelaar afstellen 
Type 901.10/11/41/51/30  
 

Waarschuwing: 
deze druksensor/schakelaar mag alleen gemonteerd, aangesloten of opgestart wor-
den door getrainde techneuten. U moet er zeker van zijn dat de elektrische aanslui-
tingen niet onder spanning staan en dat er geen druk of hoge tempratuur op de 
schakelaar staat voordat u er mee aan het werk gaat. Wanneer dit niet het geval is 
kan er kans op een elektrische schok, lekkage van de druk of verwonding door de 
hoge temperatuur optreden. De geldende veiligheid regulaties met oog op het ge-
bruik van de technische gegevens moet worden nageleefd. Overeenkomstig met dit 
regelement, moet de systeemspanning worden uitgeschakeld 
en beveiligd tegen onbedoeld opnieuw inschakelen. Bescha-
digde producten mogen niet worden gebruikt. 

De drukschakelaar wordt door Hanskamp of haar leverancier 
ingesteld op een bepaald niveau volgens een gestempeld cij-
fer (oftewel schakelpunt) doormiddel van de afgestempelde 
sets van veren. Bij een aanpassing van de gebruiker komt alle 
aanspraak op garantie te vervallen. De volgende richtingen 
dienen alleen om de juiste druk afstelling te verkrijgen.   

Bereik van kalibratie: 
De drukschakelaar kan aangepast worden tussen de 5 en 12 
mbar (afhankelijk van de ingebouwde set van veren) 
De schakeldifferentie is afhankelijk van de ingebouwde set 
van veren en is bepaald door Hanskamp en haar leverancier.  
 
Kalibratie: 
 

Hanskamp AgroTech bv werkt nauw samen met haar leveranciers. Garantie artikelen worden naar de fabrikant terug gestuurd en na aanleiding van het garan-
tierapport van de leverancier behandeld. De informatie in deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden. Hoewel deze uitgave met de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Hanskamp AgroTech niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen ontstaan door fouten of hiaten in 
deze uitgave. Het Nederlandstalige afstelvoorschrift is het originele voorschrift. De vertalingen in ander talen gebruiken de Nederlandstalige voorschrift als 
brondocument. Hanskamp AgroTech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen de vertalingen. Als er twijfels zijn over de inhoud en nauwkeurig-
heid van de vertaalde voorschrift, vormt het Nederlandse voorschrift het gezaghebbende document. 
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Schroef:  A  B  C  

Resultaat:  Veranderd het niveau, dat wil zeggen: het 

bereik en inschakeldruk tegelijkertijd en in 

de zelfde richting  

Veranderd het bereik  Veranderd inschakeldruk  

Draai naar:  Rechts Links Rechts Links Rechts links 

Resultaat bij  Druk bereik Hoger Lager Lager Hoger Geen verandering  

inschakeldruk Hoger Lager Geen verandering  Lager hoger 

Schakeldifferentiaal Blijft ongeveer constant  Neemt af Neemt toe Neemt toe Neemt af 

 lineaire afhankelijkheid volgens de inge-

bouwde set van veren 

Geen lineaire afhankelijkheid   

Rangschikking van de contacten: 

Normaal open 

Normaal gesloten 

 

Er zijn drie verstelbare schroeven (A, B, C). 

Schroef A Uitsluitend gebruiken wanneer de aanpassings-

  positie veranderd moet worden 

Schroef B Zorgt voor kleine aanpassingen van het bereik 

  (2 ►  3). 

Schroef C Zorgt voor kleine aanpassingen van de in scha-

  keldruk (3 ► 2). 

Let op: Wanneer schroef B en C helemaal terug gedraaid wor-

den (nulstand), kan er kortsluiting in de schakelaar ontstaan.  
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