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שסתומים חשמליים
כללי PARKER LUCIFER

שסתום חשמלי
 2דרך

לשימושים כלליים :אויר גזים ונוזלים.
סדרות מיוחדות לשימוש במים ,קיטור ,שמנים ,דלקים ומזוט וזורמים קורוזיבים.
מפרט , 1\ 8" - 3" :לחץ עד  100בר.
חומרי מבנה :פליז ,פלב"ם ,אלומניום וטפלון.

 3,4דרך
לשימושים פנאומטים ,ידועים באיכותם ,באמינותם ,מתאים לעבודה מאומצת.
מפרט , 1\ 8 " - ½" :לחץ עד  40בר.
חומרי מבנה :פליז ,פלב"ם חומרים סינטטים ואלומיניום.

 3,4,5דרך למפעילים פנאומטים
מיוצר במיוחד להרכבה ישירה על מפעילים פנאומטים על פי .NAMUR
מפרט , 1\ 8" - 3\ 8 " :לחץ עד  40בר.
חומרי מבנה :אלומניום ,פליז או פלב"ם.

סלילים
הסלילים מתאימים לתקני  CENELECהארופאים כגון EExe, EExm, EExme

,EExd, EEx i aותקני  FM, NEMA , 4,4X, 7.9ו UL -האמריקאיים.

וסת לחץ אלקטרופנאומטי
וסת לחץ אלקטרופנאומטי משמש כאשר יש צורך בוויסות מהיר של לחץ על פי
אות הבקרה.
1
מפרט , \ 8" - ½" :אות בקרה אנלוגי 4-20m 0-10V ,או דגיטלי ,תגובה מהירה
).(150ms

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשוייים להשתנות ללא הודעה מוקדמת ,בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.
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