
 

PS12__35037_R05              Alfaco s.r.o., 465 473 005-6; alfaco@chocen.cz; www.alfaco.cz                        1/10                 3.8.2007 

PS1 / PS2 
Jističe tlaku 

Technické údaje
Stavitelné mechanické presostaty jednoduché i 
kombinované. 
 

Vlastnosti 
• Stavitelný tlakový rozsah 
• Stavitelná diference v rozmezí dle typu  
• Ukazatel nastavení se stupnicí v barech a psi 
• Možnost zablokování nastavení tlaku I diference pojistkou 
• Odolné kontakty SPDT ue všech provedení 
• Montážní šroubky zajištěné proti vypadnutí 
• Kombinovaný presostat s dvěma přepínacími SPDT kontakty 
• Možnost ručního sepnutí pro kontrolu funkce 
• Základní připojení tlaku  pertl 7/16”-20 UNF pro 

vnější  1/4” SAE závit  
• Nízko i vysokotlaký presostat na přání s ověřením TÜV podle 

DIN 32733 vyhovující požadavkům DIN 8901 a DIN 8975 
• Automatický nebo ruční reset na přání 
• Volitelný  automatický nebo ruční reset u kombinovaných 

presostatů 

 

Na přání 
• Alternativní připojení tlaku pájecí 6 mm ODF trubička 
• Pozlacené kontakty pro použití v elektronice  

(nízké napětí / proud) 
• Nastavení podle přání odběratele již výrobcem 
• Doplnění klemou již ve výrobním závodě  
• Různé typy montážních konzol 
• Schvalovací protokoly na zakázku 
 

 
Jednoduchý presostat PS1 

 
Kombinovaný presostat PS2 

 
Předpisy a normy 
• CE pro nízkonapěťová zařízení 
• CE pro tlaková zařízení PED, verze TÜV jen podle EN12263 
• Vyrobeno a zkoušeno podle VDE na zodpovědnost výrobce 

• Underwriters Laboratory 
• Německý Lloyd pro lodní použití (musí mít lodní vývodky)

Úvod  
Presostaty ALCO PS1 / PS2 jsou mechanicky stavitelné jistící 
přístroje pro použití v chladící a klimatizační technice – případně 
u tepelných čerpadel. 
Presostaty mohou sloužit jako jistící, nebo i řídící prvky okruhu. 
Jako příklad řídící funkce lze uvést ovládání chodu kompresoru 
podle tlaku, nebo tzv. Pump-down system t.j. odsátí chladiva po 
pokynu k zastavení kompresoru. Jistící funkce je například 
ochrana proti překročení nebo nadměrnému poklesu tlaku 
chladiva, proti chodu bez náplně chladiva nebo při jeho 
nadměrném úniku.  
Zatím co jsou řídící funkce otázkou návrhu systému z hlediska 
správného chodu a ekonomického provozu, ochranné funkce 
bývají často vyžadovány legislativou – předpisy. Národní i 
mezinárodní normy a nařízení pomáhají při zajištění nejvyšší 
bezpečnosti zařízení. Normalizace je trvalý proces probíhající v 
zemích EU, přičemž jsou mezinárodní normy aplikovány do 
národních. Naše normy jsou přebírány průběžně pod označením 
původních norem s doplňkem ČSN – například ČSN-EN 378. 
(Bezpečnostní požadavky) 
Příslušné normy uvádějí například požadavky na ochranu proti 
úniku chladiva ve vzahu k jističům tlaku.  Jiné předpisy zase 
zpřesňují způsob prověrky a ověření přístrojů (ČSN-EN 12263).  
Ve výrobním programu ALCO je řada přístrojů vyhovujících 
požadavkům různých bezpečnostních norem – DIN 8901, DIN 
8975, DIN 32733 a pod. 
Presostaty řady ALCO PS1 / PS2 zahrnují I přístroje, které jsou 
vyráběny a testovány v souladu s např.  DIN 32733 a mohou být 

proto užívány v souladu s bezpečnostními předpisy – např.  DIN 
8901 a  DIN 8975. 

Snímání tlaku 
Veškeré hodnoty tlaků uváděných v tabulkách jsou rozdíly vůči 
atmosferickému tlaku – přetlak, nebo podtlak. Snímacím členem 
tlaku je vlnovec, který se deformuje působením rozdílů tlaku ve 
vlnovci vůči okolí.  
Vysokotlaký presostat se schválením podle DIN 32733 má 
vlnovec zdvojený pro zvýšení bezpečnosti. Vnitřní vlnovec slouží 
jako pracovní a je vsazen do vnějšího, který zajišťuje větší 
snímací plochu.   
 
 
 
 
 
Jestliže dojde k poruše vnitřního vlnovce, větší povrch vnějšího 
vyvolá větší sílu na kontakty spínače a způsobí vypnutí zařízení, 
přičemž nedojde k úniku chladiva do okolí – bezpečnostní funkce 
presostatu.  
Běžný presostat používaný v chladící technice má bronzový 
vlnovec a je použitelný pro všechna dostupná chladiva řady HFC, 
HCFC a CFC. Přístroje pro čpavek používají jiné materiály   - 
zejména ocel a jsou vyráběny na požádání. 
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PS1 / PS2 
Jističe tlaku 

Technické údaje
Připojení tlaku 
Vstup pro připojení tlaku do presostatů může být proveden různě. 
Základní připojení je vnější závit 7/16” – 20 UNF pro vyhrdlenou 
trubičku 6 mm, které je u vysokotlakého presostatu vybaveno 
škrtící tryskou pro omezení vlivu pulzací tlaku. Jiné připojení je 
například s kapilárou a převlečnou maticí B6, nebo přímo 
trubičkou 6 mm.  
Různá provedení jsou zobrazena dále včetně příslušného 
označení takto dodávaného presostatu.  
Elektrické kontakty  
PS1 / 2 presostaty jsou osazeny  odolnými  přepínacími kontaty 
zabezpečujícími mžikové spínání a spolehlivou funkci.  
Všechny přepínače presostatů jsou se třemi kontakty -  Single 
Pole Double Throw (SPDT) kontakty. Jeden kontakt může být 
použit jako ovládací a druhý kontrolní – nebo alarmový. 
Kombinované presostaty PS2 mají dva navzájem nezávislé 
samostatně působící přepínací kontakty ( SPDT) umožňující řadu 
různých zapojení elektro a tím i různé možnosti použití v 
netypických systémech. 
Pozlacené kontakty dodávané na přání a za příplatek  snižují 
elektrické zatížení - jsou výhodné pro použití v elektronice. 
Nastavení pracovního tlaku 
PS1 / PS2 jsou stavitelné pomocí vnitřní hřídelky jak spínací 
hodnoty tlaku, tak diference – presostaty s resetem  nemají 
diferenci stavitelnou. Otáčením stavěcí hřídelky se nastaví horní 
mez   a pomocí diference se nepřímo nastaví dolní hodnota tlaku.  
Závislost obou mezí lze popsat rovnicí : 

Spodní mez  = horní mez  – diference tlaku 
Je nutno si uvědomit že:  

 Nastavováním rozsahu presostatu se vždy seřídí obě 
hodnoty -  jak  horní, tak dolní mez 

 Nastavováním diference spínání se mění pouze dolní mez  
Závislost lze zobrazit následovně  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Přístroje mají barevnou stupnici tlaku a ručičku, která ukazuje 
orientační nastavení přístroje. Stupnice je popsána v jednotkách 
přetlaku  “bar” a “psi”.  
Pro přesné nastavení je nutno vždy používat cejchovaný 
tlakoměr. 
Činnost kontaktů 
Kontakty presostatu typu PS1 jsou značeny  1-2-4 kde ‘1’ je 
společný kontakt , ‘2’ odpovídá dolní mezi a  ‘4’ odpovídá 
hornímu nastavení tlaku. To platí pro všechny typy bez ohledu na 
provedení – nízkotlaký, vysokotlaký nebo kombinovaný presostat 
s ručním nebo automatickým resetem.  
Vlastní činnost kontaktů názorně zobrazují obrázky uvedené dále. 
Automatický reset 
Při vzestupu tlaku nad horní mez rozepnou kontakty  1-2 a 
sepnou kontakty 1-4 . Při poklesu tlaku pod dolní mez sepnou 
opět kontakty 1-2 a rozepnou  1-4. 
 

2 

  1 
4  

p  

 
Automatický reset  

Ruční  reset nízkého tlaku 
Při poklesu tlaku pod dolní mez nastavení kontakty  1-4 rozepnou 
a  1-2 sepnou a zůstanou sepnuty. Při vzestupu tlaku nad horní 
mez a po následném stlačení tlačítka resetu jsou ručně rozepnuty 
kontakty  1-2 a sepnuty znovu kontakty 1-4 .  
 
 
 

 
Ruční reset nízkého tlaku  

Ruční reset vysokého tlaku 
při vzestupu tlaku nad horní mez nastavení kontakty 1-2 
rozepnou a 1-4 sepnou a zůstanou sepnuty. Teprve až po 
poklesu tlaku pod dolní mez a následném stlačení tlačítka 
ručního resetu kontakty 1-4 rozepnou a kontakty  1-2 opět 
sepnou.  
 

 
 

Ruční  reset vysokého tlaku 
Z bezpečnostního hlediska jsou všechny presostaty PS1 a PS2 
konstruovány tak, že nelze ručně přístroj resetovat dokud není 
provozní přetlak mimo bezpečnostní ochranné hodnoty.  
Způsob činnosti kontaktů je zcela shodný v případě vnějšího i 
vnitřního resetu. Jediný rozdíl je v tom, že je nutno u vnitřního 
resetu demontovat ochranný kryt presostatu, aby bylo možno 
přístroj resetovat, zatím co vnější reset lze použít bez demontáže 
krytu. 
Protože má kombinovaný presostat PS2 dvě sady kontaktů, jsou 
jejich funkce zcela shodné s jednoduchým provedením 
presostatu PS1 – rozdíl je pouze ve značení kontaktů.  Čísla 
kontaktů jsou dvoumístná – jedna sada má označení 11-12-14 a 
druhé kontakty  21-22-24. 
Rovněž tak jsou i resety obdobné pro kombinovaný presostat viz 
popis dříve, přičemž se rozlišuje pouze automatický nebo ruční 
reset.  
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seřizování mezí presostatu 

Δp = konstantní 

seřizování diference 

Δp = různé 
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PS1 / PS2 
Jističe tlaku 

Technické údaje
Montáž a údržba Pod plastovým krytem presostatu je pevná svorkovnice se 

šroubky zajištěnými proti vypadnutí při vyšroubování. Čísla 
svorek jsou zřetelněn vyznačena. Svorky jsou použitelné pro 
vodiče průřezu 1,5 mm 2 . 

Presostaty jsou dodávány s pojistkou chránící nastavené hodnoty 
tím, že zamezí otáčení nastavovacích hřídelek – je-li to 
požadováno. Hřídelky rozsahu a diference mohou být jištěny  
samostatně a nezávisle.  Na přání lze dodat řadu doplňků – různé typy montážních konzol, 

držáků, nebo kabelové vývodky.  V případě nutnosti je možno ručně nadzvednout pákový spínací 
mechnaismus presostatu pro případ vyřazení presostatu z 
činnosti (smí provádět pouze osoba znalá). To lze použít 
například u nízkotlakého presostatu při odsávání okruhu, kdy by 
presostat neumožnil chod kompresoru. Není nutno tudíž 
přepojovat elektrozapojení pro servisní úkony. 

Na zadní stěně presostatu jsou předřezány závity pro montáž 
velikosti M4 a UNC 8-32. V základním balení jsou příslušné 
šroubky dodávány.  
Mimo předřezaných závitů je v zadní stěně presostatu ještě 
několik otvorů 4,5 mm pro montáž  podle přání a otvor pro 
vývodku elektro na spodní straně presostatu. 

 

Značení presostatů 
Diagram názorně zobrazuje způsob označení presostatů PS1/PS2 pro jednodužší určení. Základní kód se skládá ze třech písmen 
označení výrobku  a z dalších čísel a písmen, které značí funkci, rozsah tlaku  a způsob připojení tlaku. 
Zvláštní zákaznické verze se mohou lišit od běžných podle požadavku odběratele a používají i jiné označení  výrobku. Označení 
začíná písmeny PSA u jednoduchých presostatů a PSB u kombinovaných typů. 

 

Typové označení PS1 -     
 

 Funkce 
A  =  Presostat, automatický reset

B  = Jistič, ruční reset 

R  =  Presostat ; ruční vnější  reset

S  = Jistič, vnitřní ruční reset, DIN/TÜV 

U = Měnitelný mezi verzí R a A 
W  = Jistič tlaku, automatický, DIN / TÜV 
Reset nízkého tlaku 
Funkce B, R, S v kombinaci s rozsahem tlaků 
 1 nebo 3 má ruční reset nízkého tllaku 

Reset vysokého tlaku 
Funkce  B, R, S  v  kombinaci s rozsahem  tlaků  4 nebo 5 
má ruční reset vysokého tlaku 

 Připojení tlaku 

A = 7/16”-20 UNF vnější závit 

C = R 1/4” vnější závit ocelový a ocelový 
vlnovec 

K = 7/16”-20 UNF matice s kapilárou 1m a 
otevíračem   ventilku Schrader 

L  = ¼” trubička napájená na kapiláru 1 m

U  = 6 mm Cu trubička 80 mm 

X = 1/4“ Cu trubička 80 mm 

R = R1/4” vnější závit mosaz 

F = ¼-18 NPTF vnitřní závit ocel a    
ocelový vlnovec 

 Tlakový rozsah 
1 = - 75 až  300 kPa

2 =  -80 až 500 kPa

3 =  -50 až 700 kPa

4 = 0, 1 až 2 MPa 

5 = 0,6 až 3,1 MPa

 Název  
 PS1 :  jednoduchý  presostat 

 PSA :  specielní  verze 
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PS1 / PS2 
Jističe tlaku 

Technické údaje
 

 

Typové označení PS2 -     
 

Funkce 
A = obě strany s automatickým resetem 

B = obě strany s ručním resetem, DIN  
C = nízký tlak automatický reset 

vysoký tlak  ruční reset vnější, DIN 
G = nízký tlak  vnější ruční reset 

Vysoký  tlak  vnitřní ruční reset, DIN  
L = nízký  tlak  automatický reset  

vysoký tlak – vnější ruční reset 
M = nízký tlak automatická funkce 

vysoký tlak má volitelný reset buď R nebo  A

R = obě strany mají ruční vnější reset 
S = obě strany mají vnitřní ruční reset 
T = nízký tlak  automatický reset, DIN  

vysoký tlak vnitřní ruční reset, DIN  
U = volitelná funkce mezi R  a A 
W = automatické jištění tlaků

Reset nízkého tlaku 
Přístroje s ručním resetem v pásmu nízkého tlaku 7 
a 9 mají ruční reset nízkého tlaku 

Připojení tlaku  
A = 7/16” UNF vnější závit 
C = R1/4” vnější ocelový závit a 
ocelový vlnovec 
 

K = kapilára 1 m s maticí 7/16”UNF 
a otevíračem ventilku 
 

L = Cu trubička ¼” napájená na 
kapiláru 1 m 
 

U = trubička Cu 6 mm, 80 mm dl. 
X = trubička Cu ¼“, 80 mm dlouhá 
R = R1/4“ vnější závit mosaz 
F = ocelový ¼-18 NPTF vnitřní 
závit a ocelový vlnovec 

Rozsah tlaků  

7 =  -75 až 700 kPa
   0,6 až 3,1 MPa

8 = 

9 = -75  až 300 kPa

Název 

PS2 – kombinovaný presostat

PSB – zvláštní provedení na přání 

Reset vysokého tlaku 
Přístroje s ručním resetem v pásmu vysokého tlaku 
7 a 9 mají ruční reset vysokého tlaku 

   0,6 až 3,1 MPa

   0,6 až 3,1 MPa

   0,6 až 3,1 MPa
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Technické údaje
Technické údaje           Materiály a použitelnost 
Teplota okolí  

doprava a skladování
provoz

 
-50 °C až +70 °C 
-50 °C až +70 °C 

 Vnější díly  
 kryt 
 rám 

 
polykarbonát (PC) 
ocel, chromátováno žlutě 

Teplota v místě připojení tlaku    
-50 °C až +70 °C 

 Materiály snímání tlaku  
 připojení  (A) /vlnovec  

 
mosaz /bronz 

Stupeň krytí  
EN 60529 / IEC 529:

IP44   po upevnění  
           na podložku ! 

  připojení (C) / vlnovec 
         připojení (K,L) / vlnovec 

nerez  / ocel 
měď   / bronz 

Odolnost vibracím 4 g @ 10 … 1000 Hz  Použitelné pro látky  HFC, HCFC, CFC 

  POZOR: PS1/PS2 nelze použít pro hořlavá a výbušná chladiva 

Elektrické kontakty           Schválení 
Typ kontaktů    - PS1:
 - PS2:

1 x SPDT kontakt 
2 x SPDT kontakty 

 TÜV DIN 32733   
 splňuje  DIN 8901 a DIN 8975: 

zvláštní typy 
(průběžně doplněno) 

Materiál kontaktů               - standard 
 - na přání

CuAg3 
pozlacené  

 Předpisy pro nízké napětí 
 73/23/EWG 93/68/EWG;  

Všechny typy 
(CE-označení ) 

Tepelná zátěž (AC1): 24 A / 230 V st   EN 60947-1, EN 60947-5-1  
Indukční zátěž (AC15): 10 A / 230 V st  Německý Lloyd: běžné typy při použití 
Indukční zátěž  (DC 13): 0.1 A / 230 V ss 

   3 A / 24 V ss 
   6 A / 12 V ss 

  s vývodkou schválenou 
pro lodní elektro 
(příslušenství) 

Motorové napětí UL (FLA):   24 V st  UL / CSA: všechny typy  
Motorový proud UL (LRA)/Start 
(AC3): 

144 A / 230 V st    

 

Rozměry a typy tlakových přípojek  (mm) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1000

Ø 1/4"  

1000

 

 

80

Ø ¼

80

Ø 6,0  
A   L K U / X 
 

7/16’’ -20 UNF 
vnější (1/4’’SAE) 

 
∅ 1/4’’ Cu s napájenou 

kapilárou 1 m 

 
1 m kapilára s maticí 
a otvíračem Schrader  

 
6 mm / 1/4’’ ODF Cu trubička 

dlouhá 80mm  

M4 / UNC No. 8 - 32
23

a

75

30

24

4.5

35

86

70

64

25

1

44

32
139

 

PS2 PS1 

25 
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Technické údaje
Běžné presostaty 
Většina chladících zařízení vystačí s běžnými presostaty – nízkotlaká strana v rozsahu –50 až 700 kPa a vysokotlaká v rozsahu 0,6 až 
3 Mpa. U jednoduchých presostatů PS1 to odpovídá pásmu tlaků 3 a 5, u kombinovaných pásmu 7 a 8. výběr vhodného typu by měl 
být takový, aby požadované hodnoty spínacího a vypínacího tlaku ležely uvnitř rozsahu tlaků a nikoliv na jeho konci. 
 

Typ presostatu objednací rozsah nastavení     
 číslo horní 

nastavení 
kPa/MPa 

diference 
kPa/MPa 

nejnižší 
nastavení 

kPa 

nastavení 
výrobce 

tlak zkoušky 
netěsnosti 

MPa 

tlakové 
připojení 

 

Jednoduché presostaty  PS1  
Nízkotlaké presostaty 
PS1-A3A 4370700      7/16”-20 UNF 
PS1-A3K 4370600 - 50 … 700 50 … 500 - 90 350 / 450 2,5 kap.s maticí 
PS1-A3L 4714945 kPa kPa  kPa  kap./pájecí 
PS1-A3U 4712201      Cu  6 mm 
PS1-A3X 4713430      Cu ¼” – 80  
PS1-R3A 4350100  vnější reset    7/16”-20 UNF 
PS1-R3K 4713431 - 50 … 700 nízkého  - 90 350 2,5 kap.s maticí 
PS1-R3L 4715135 kPa tlaku   kPa  kap./pájecí 
PS1-R3U 4713432  100 kPa     Cu  6 mm 
PS1-R3X 4713433  pevná    Cu ¼” – 80  

 

Vysokotlaké presostaty 
PS1-A5A 4350500      7/16”-20 UNF 
PS1-A5K 4370400      kap.s maticí 
PS1-A5L 4715136 0,6 … 3,1 0,2 … 1,5 300 1,6 / 2 3,6 kap./pájecí 
PS1-A5U 4713325 MPa MPa  MPa  Cu  6 mm 
PS1-A5X 4713434      Cu ¼” – 80  
PS1-R5A 4350700  vnější reset    7/16”-20 UNF 
PS1-R5K 4370300 0,6 … 3,1 nízkého  - 2,0 3,6 kap.s maticí 
PS1-R5L 4715137 MPa tlaku   MPa  kap./pájecí 
PS1-R5U 4713435  300 kPa     Cu  6 mm 
PS1-R5X 4713436  pevná    Cu ¼” – 80  
 

Jednoduché presostaty  PS1 DIN/TÜV  (TÜV schváleno dle DIN 32733) 
Nízkotlaké pojistky DIN 32733 DWFK / PSL (automatický reset) 
PS1-W3A 4368300      7/16”-20 UNF 
PS1-W3K 4321400 - 50 … 700 50 … 500 - 90 350 / 450 2,5 kap.s maticí 
PS1-W3L 4715138 kPa kPa  kPa  kap./pájecí 
PS1-W3U 4713437      Cu  6 mm 
PS1-W3X 4713438      Cu ¼” – 80  
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PS1 / PS2 
Jističe tlaku 

Technické údaje
 

Typ presostatu objednací rozsah nastavení     
 číslo horní 

nastavení 
kPa/MPa 

diference 
kPa/MPa 

nejnižší 
nastavení 

kPa 

nastavení 
výrobce 

tlak zkoušky 
netěsnosti 

MPa 

tlakové 
připojení 

 

Jednoduché presostaty PS1 DIN/TÜV  (TÜV schváleno dle DIN 32733) 
Nízkotlaké pojistky    DIN 32733 DBFK / PZL ( vnější ruční reset ) 
PS1-B3A 4470400  ruční reset     7/16”-20 UNF 
PS1-B3K 4715139 - 50 … 700 nízkého - 90 350 2,5 kap.s maticí 
PS1-B3L 4715140 kPa tlaku ca  kPa  kap./pájecí 
PS1-B3U 4715141  100  kPa    Cu  6 mm 
PS1-B3X 4715142  pevná    Cu ¼” – 80  

 

Vysokotlaké pojistky   DIN 32733 DWK / PSH  (automatický  reset) 
PS1-W5A 4353200      7/16”-20 UNF 
PS1-W5K 4359100 0,6 … 3,1 0,2 … 1,5 300 1,6 / 2,0 3,6 kap.s maticí 
PS1-W5L 4715143 MPa MPa  MPa  kap./pájecí 
PS1-W5U 4713439      Cu  6 mm 
PS1-W5X 4713440      Cu ¼” – 80  

 

Vysokotlaké pojistky  DIN 32733 DBK / PZH ( vnější ruční reset ) 
PS1-B5A 4353300  ruční reset     7/16”-20 UNF 
PS1-B5K 4359200 0,6 … 3,1 nízkého - 2,0 3,6 kap.s maticí 
PS1-B5L 4715144 MPa tlaku ca  MPa  kap./pájecí 
PS1-B5U 4712332  300  kPa    Cu  6 mm 
PS1-B5X 4713441  pevná    Cu ¼” – 80  

 

Vysokotlaké pojistky DIN 32733 DBK / PZHH ( vnitřní ruční reset) 
PS1-S5A 4368400  ruční reset     7/16”-20 UNF 
PS1-S5K 4359400 0,6 … 3,1 nízkého - 2,1 3,6 kap.s maticí 
PS1-S5L 4715145 MPa tlaku ca  MPa  kap./pájecí 
PS1-S5U 4711591  300  kPa    Cu  6 mm 
PS1-S5X 4713442  pevná    Cu ¼” – 80  

 
Jednoduché presostaty PS1 pro zvláštní účely 

Označení přístroje objednací rozsah nastavení použití poznámka 
 číslo horní  mez 

nastavení 
kPa 

diference  
kPa 

  

PS1-_1_ podle -75 … 300 25 … 200  zkušební test 1,6 MPa 
PS1-_2_ skuteč- -80 … 150 20 … 100 nestandartní rozsahy zkušební test 1,2 MPa 
PS1-_4_ ného 100.. 2000 50 … 700 tlaků a diferencí - zkušební test 2,3  MPa 
PS1-_6_ provede- 400  1200 50 … 700 průmyslové aplikace zkušební test 1,6 MPa  
PS1-_8_ ní  - 50 … 800 50 … 500  zkušební test 1,2 MPa 
PS1-U_ _ a typu úplný úplný přepínatelný reset bez schválení  TÜV  
PS1-_ _C  rozsah rozsah čpavek (NH3) R ¼” připojení 
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PS1 / PS2 
Jističe tlaku 

Technické údaje
 

Kombinované  rozsah nastavení nastavení  tlak zkoušky tlakové 
presostaty horní mez diference výrobce netěsnosti připojení 
typ obj. 

číslo 
nízký 
kPa 

vysoký 
MPa 

nízký 
kPa 

vysoký 
MPa 

nízký 
kPa 

vysoký 
MPa 

nízký 
kPa 

vysoký 
MPa 

 

 

Dvojité presostaty PS2 
Kombinované nízko a vysokotlaké pojistky 
PS2-A7A 4353400         7/16”-20 UNF 
PS2-A7K 4350900 -50..700 0,6..3,1 50a .. 500 ca. 0,4 350 2 2,5 3,6 kap.s maticí 
PS2-A7L 4713565    pevná /    kap./pájecí 
PS2-A7U 4713415     450    Cu  6 mm 
PS2-A7X 4713416         Cu ¼” – 80  
PS2-L7A 4351100    vnější     7/16”-20 UNF 
PS2-L7K 4370500 -50..700 0,6..3,1 50b .. 500 reset 350 2 2,5 3,6 kap.s maticí 
PS2-L7L 4440800    vysokého /    kap./pájecí 
PS2-L7U 4713417    tlaku 450    Cu  6 mm 
PS2-L7X 4713418    ca. 0,4 fix     Cu ¼” – 80  
PS2-R7A 4351300   vnější vnější     7/16”-20 UNF 
PS2-R7K 4713421 -50..700 0,6..3,1 reset reset 350 2 2,5 3,6 kap.s maticí 
PS2-R7L 4715134   nízkého vysokého     kap./pájecí 
PS2-R7U 4713419   tlaku tlaku     Cu  6 mm 
PS2-R7X 4713420   ca.100 fix ca. 0,4 fix     Cu ¼” – 80  
 

Dvojité presostaty PS2 DIN / TÜV 
Kombinované nízko a vysokotlaké pojistky 
DIN 32733 DWFK / DWK; PSL / PSH (automaticky / automaticky) 
PS2-W7A 4360100         7/16”-20 UNF 
PS2-W7K 4450200 -50..700 0,6..3,1 50c .. 500 ca. 0,4 350 2 2,5 3,6 kap.s maticí 
PS2-W7L 4450300    pevná /    kap./pájecí 
PS2-W7U 4712436     450    Cu  6 mm 
PS2-W7X 4713429         Cu ¼” – 80  

 
Kombinované nízko a vysokotlaké pojistky 
DIN 32733 DWFK / DBK; PSL / PZH (automatický / vnější ruční reset) 
PS2-C7A 4353500    vnější     7/16”-20 UNF 
PS2-C7K 4348400 -50..700 0,6..3,1 50d .. 500 reset 350 2 2,5 3,6 kap.s maticí 
PS2-C7L 5715131    vysokého /    kap./pájecí 
PS2-C7U 4713422    tlaku 450    Cu  6 mm 
PS2-C7X 4713423    ca. 0,4 fix     Cu ¼” – 80  

                                                           
a nejnižší nastavení : - 90 kPa 
b nejnižší nastavení : - 90 kPa 
c nejnižší nastavení: - 90 kPa 
d nejnižší nastavení : - 90 kPa 
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PS1 / PS2 
Jističe tlaku 

Technické údaje
 

Kombinované  rozsah nastavení nastavení  tlak zkoušky tlakové 
presostaty horní mez diference výrobce netěsnosti připojení 
typ obj. 

číslo 
nízký 
kPa 

vysoký 
MPa 

nízký 
kPa 

vysoký 
MPa 

nízký 
kPa 

vysoký 
MPa 

nízký 
kPa 

vysoký 
MPa 

 

 

Dvojité presostaty PS2 DIN / TÜV 
Kombinované nízko a vysokotlaké pojistky 
DIN 32733 DWFK / DBK; PSL / PZHH (automatický / ruční vnitřní reset) 
PS2-T7A 4368500    vnitřní     7/16”-20 UNF 
PS2-T7K 4448000 -50..700 0,6..3,1 50e .. 500 reset 350 2 2,5 3,6 kap.s maticí 
PS2-T7L 4715132    vysokého /    kap./pájecí 
PS2-T7U 4713424    tlaku 450    Cu  6 mm 
PS2-T7X 4713425    ca. 0,4 fix     Cu ¼” – 80  

 
Kombinované nízko a vysokotlaké pojistky 
DIN 32733 DBFK / DBK; PZL / PZH (vnější ruční reset  / vnější ruční reset) 
PS2-B7A 4360200   vnější vnější     7/16”-20 UNF 
PS2-B7K 4446600 -50..700 0,6..3,1 reset reset 350 2 2,5 3,6 kap.s maticí 
PS2-B7L 4446700   nízkého vysokého     kap./pájecí 
PS2-B7U 4449400   tlaku tlaku     Cu  6 mm 
PS2-B7X 4713426   ca.100 fix ca. 0,4 fix     Cu ¼” – 80  

 
Zdvojený vysokotlaký presostat – obě strany jsou vysokotlaké 
DIN 32733 DBK / DBK; PZH / PZHH (vnější ruční reset  / vnitřní ruční reset) 
PS2-G8A 4368600   vnější vnitřní     7/16”-20 UNF 
PS2-G8K 4445500 0,6..3,1 0,6..3,1 reset reset 2 2,1 3,6 3,6 kap.s maticí 
PS2-G8L 4715133   vysokého vysokého MPa MPa MPa MPa kap./pájecí 
PS2-G8U 4713427   tlaku tlaku     Cu  6 mm 
PS2-G8X 4713428   ca. 0,4 fix ca. 0,4 fix     Cu ¼” – 80  

 

Dvojité presostaty PS2 pro zvláštní účely 
Označení rozsah nastavení použití poznámka 
 horní mez diference   
typ obj. 

číslo 
nízký 
kPa 

vysoký 
MPa 

nízký 
kPa 

vysoký 
MPa 

  

PS2-M7A 4361300 -50..700 0,6..3,1 50a .. 500   7/16”-20 UNF 
PS2-U7K 4362700 -50..700 0,6..3,1 volitelný reset kap.s maticí 
PS2-M_ _ podle rozsahu  
PS2-U_ _ podle rozsahu 

přepínatelný reset 
z ručního na 
automatický 

 
pouze bez schválení 

TUV 

PS2-_9_ -75..300 0,6..3,1 užší diference nízký  tlak  
PS2-_ _ C 

podle 
daného 
provede

ní 
podle rozsahu 

v závislosti na 
požadavcích čpavek  (NH3) R ¼” připojení 

 
                                                           
e nejnižší nastavení : - 90 kPa 
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PS1 / PS2 
Jističe tlaku 

Technické údaje
 

Příslušenství  
    

univ. montážní konzola  
0714147 (vč. šroubů) 
0153962 (bez šroubů) 

montážní úhlový držák 
0714144 (vč. šroubů) 
0411746 (bez šroubů) 

prodlužovací konzola 
0714146 (vč. šroubů) 
0411761 (bez šroubů) 

protikus - vsuvka 
G1/4”; 6 mm 

0710544 
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Upozornění 
ALCO CONTROLS nezodpovídá za chybné výtisky zejména v části technických údajů. Veškeré údaje uvedené v dokumentaci podléhají změnám, které 
mohou být prováděny bez předchozího upozornění. Publikovaná data odpovídají znalostem výrobce v době zpracování. Výrobce předpokládá, že 
s dokumentací a s výrobky budou pracovat osoby s odpovídající  vzděláním a zkušenostmi. Za nesprávné pochopení a použití nepřebírá ALCO 
Controls zodpovědnost. 
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