Vezérlőrendszerek

Tartozékok
Pneumatikus

Ha bővebb információt szeretne a termékekről, kérjük, érdeklődjön!

Védőburkolat o/s 20 g Co2 dobozhoz
• Piros színű fém doboz, dupla vastag, zárható, leplombálható.
• A doboz korlátozza a hozzáférést (a francia NF S 61.931.H07080-0 szabvány alapján).
H07090-0: Mag. 300 x Szél. 120 x Mély. 84

Co2 patronok a pneumatikus vezérlő szekrényhez
• Szürke fémpatronok, 15/125-ös zárócsavarral és védőkupakkal, folyékony vagy gáz
halmazállapotú szén-dioxiddal töltve. (A NF S 61.939 francia szabványnak megfelelően.)
A max. működési hőmérséklet 50 °C.
H03627-2
20 g
6.7 NL
H03627-5
60 g
17.0 NL
H03629-0
100 g
51.2 NL
H03629-1
150 g
76.9 NL
H03629-2
300 g
153.8 NL
H03629-3
500 g
256.3 NL
H03629-5
750 g
384.0 NL
H03626-3
1000 g 512.0 NL

pneumatikus thermoautomata
• Egyszer használható, pneumatikus működtetésű thermoautomata, a hő- és füstelvezetőbe
való beépítéshez.
• A beállított hőmérsékleti küszöbérték elérésekor a kioldó elolvad, és kinyitja a hő- és füstelvezetőt.
H03623-20 68 °C
H03623-21 93 °C
H03623-22 140 °C
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Vezérlőrendszerek

Tartozékok
Pneumatikus

Co2 patronok a thermoautomatához
• Szürke fém patronok, 21.7 / 1.814-es zárócsavarral és védőkupakkal, folyékony vagy gáz
halmazállapotú szén-dioxiddal töltve. (A NF S 61.939 francia szabványnak megfelelően.)
A max. működési hőmérséklet 93 °C.
H03630-7
20 g
H03680-8
80 g
H03630-3
40 g

Csatlakoztató-csövek
• Rozsdamentes acél vagy réz csövek, melyek megfelelnek a francia NF S 61.932 szabványnak.
Max. 90 bar nyomásnak állnak ellen.
H03653-8
réz cső 6 mm
5 méteres darab*
H03653-7
réz cső 6 mm
25 méteres tekercs
H03653-3
réz cső 6 mm
50 méteres tekercs
* csak a 3000 ml-es készletben

Csatlakozók
• Vízhatlan, fémből készült. A gyűrű mellett ﬁxen szerelt ellenanya sárgarézből (a réz csövekhez)
vagy rozsdamentes acélból (az acél csövekhez). Megfelel a francia NF S 61.932 szabványnak.
Max. 90 bar nyomásnak áll ellen.
H03655-1
sárgaréz, egyenes
Ø 6 mm
H03655-2
sárgaréz, egyenes
Ø 8 mm
H03655-0
sárgaréz, egyenes
Ø 4 mm

H03655-3
H03655-4

sárgaréz, T
sárgaréz, T

Ø 6 mm
Ø 8 mm

H03656-0

sárgaréz, hajlított

Ø 6 mm

H03655-8

sárgaréz reduktor

Ø 8 / 6 mm

egyéb tartozékok
• Számos egyéb tartozék is elérhető (csőpántok, PVC csőburkolatok stb.). Kérjük, érdeklődjön!
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