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DANE TECHNICZNE

Kod  zamówieniowy

WERSJA PRZY£¥CZE W OSI REGULAORA

WERSJA “BANJO”
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Max. ciœnienie wejœciowe

Max. temperatura pracy

Zakres ciœnienia

Przep³yw przy 6 bar ze spadkiem 1 bar

Max. przep³yw

Pozycja mocowania

50°C

0÷8 bar

120 Nl/min.

340 Nl/min.

Obojêtna

Rozmiar:
A = szerokoœæ 15 mm

Przy³¹cza:
4 = przewód Ø4 mm 
6 = przewód Ø6 mm

Zakres ciœnienia:
C = 0 ÷ 8 bar

Rozmiar:
A= G1/8”  “korpus banjo”
B = G1/4” “korpus banjo”

Przy³¹cze ¿eñskie “banjo”:
0= bez przy³¹cza “banjo”
1= G1/8” Przewód “banjo” 
4= Przewód Ø4 mm “banjo” 
6= 
8= 

Zakres regulacji:
C = 0 ÷ 8 bar

TUBE Ø4 - Ø6

Rozdzielacze pneumatyczne kompaktowe G1/2” - wymiary w mm.Miniaturowe regulatory ciœnienia

Wy³¹czny dystrybutor w Polsce: RECTUS POLSKA Sp.z o.o. TEL. (033) 85-79-800, FAX (033) 85-79-808       www.rectus.pl

Firma Pneumax promuje politykê nieustannego rozwoju. Firma Pneumax zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnieñ bez uprzedniego poinformowania.

Przewód Ø6 mm “banjo” 
Przewód Ø8 mm “banjo” 

Regulatory ciœnienia (zawory redukcyjne) s³u¿¹ do zredukowania ciœnienia wejœciowego do wartoœci nastawionej przez 
obs³uguj¹cego i nastêpnie doœæ dok³adnego utrzymania tego ciœnienia na zadanym poziomie pomimo zmian ciœnienia 
wejœciowego i zmian natê¿enia przep³ywu powietrza przez ten zawór. 
Nowa seria miniaturowych regulatorów ma zastosowanie przy wtórnej regulacji ciœnienia w poszczególnych nitkach 
obwodów pneumatycznych.
Dziêki ma³ym rozmiarom ca³kowitym mog¹ one byæ montowane pomiêdzy zaworem a urz¹dzeniem uruchamiaj¹cym, 
wkrêcane bezpoœrednio do portów wejœciowych zaworów lub, alternatywnie, grupowane modu³owo.
Dostêpne wersje:
- ro¿ne rozmiary, gwintowane, z pierœcieniem rotacyjnym (”banjo”) do bezpoœredniego monta¿u;
- bazy technopolimerowe z miniaturowymi manometrami. Takie rozwi¹zanie pozwala na monta¿ w grupy dowoln¹ iloœæ
  regulatorów.
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