KOMPONENTY DO AUTOMATYZACJI PRZEMYS£OWEJ
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Firma “Rectus Polska Sp. z o.o.”, wy³¹czny przedstawiciel firmy Pneumax na Polskê, ma
przyjemnoœæ zaprezentowaæ Pañstwu zawory “Flip - Flop”.
Zawory te, z przy³¹czem G1/8”, sterowane s¹ sygna³em elektrycznym lub
pneumatycznym, powoduj¹c, na przemian, aktywacjê wyjœæ 2 i 4.
Zaletami nowych zaworów “Flip - Flop” s¹ mniejsze rozmiary i sterowanie realizowane
przy pomocy pilota M2 lub M3P, odpowiednio z cewk¹ MB (22 mm) lub MC(30 mm).
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Rozdzielacze pneumatyczne kompaktoweZAWORY
G1/2” - wymiary
mm.
“FLIP - w
FLOP”
MINIATUROWE REGULATORY CIŒNIENIA

Sterowana pneumatycznie wersja to
prosty zawór 5/2 z pilotem (12)
umieszczonym nad zasilaniem (1),
z dwoma rêcznymi prze³¹cznikami
do zmian fazy pocz¹tkowej.
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W wersji elektrycznej zaworu, pilot
M2 montowany jest przy u¿yciu
bazy 1001.05, na korpusie zaworu.
Przy³¹cze (12) jest zakorkowane.
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Przy³¹cza G1/8”

Podobnie w wersji z pilotem CNOMO
M3P, który umieszczony jest na
korpusie, w górnej czêœci zaworu,
przy³¹cze (12) jest zakorkowane.
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KOD ZAMÓWIENIOWY
900.52.1.4

900.52.1.3

Pilot pneumatyczny
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900.52.1.5

Pilot elektryczny
CNOMO M3P

Pilot elektryczny M2

Dane techniczne

Medium
Filtrowane
i naolejone powietrze

Maksymalne
ciœnienie pracy
10 bar

Temperatura
pracy
Min.:
-5°C
Max.: +50 (+70)°C

Œrednica
Przep³yw dla 6 bar
przy spadku p = 1bar nominalna
540 Nl/min

6 mm

Przy³¹cze
robocze

G1/8

Uwaga: w przypadku zaworów sterowanych pneumatycznie, ciœnienie (12) musi byæ identyczne lub wy¿sze od
ciœnienia na wejœciu zasilaj¹cym.
Bardzo wa¿ne: nale¿y sprawdziæ czy odleg³oœæ pomiêdzy zaworem podaj¹cym sygna³ pneumatyczny a
urz¹dzeniem “Flip-Flop“ nie jest wiêksza ni¿ 1 m (podawany sygna³ steruj¹cy powinien byæ odpowiednio silny).

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