ברז "PGV 1
וברז  PGVמכוסה

כניסה :״ 25( 1מ״מ)
זרימה 0.05 :עד  9מ׳/3שעה;  0.7עד  150ל׳/דקה

מאפיינים

מחברים

גודל 25( 1" :מ"מ)
ניקוז חיצוני ופנימי ידני מאפשר הפעלה מהירה וקלה
דיאפרגמת איטום כפולת ניקוז מבטיחה הפעלה ללא נזילות
מכסה טבעת כפול מושחל ניילון מלא זכוכית עמידה מאפשר גישה קלה
ללא כלים JAR TOP
אפשרות :סולנואידים  DCננעלים מאפשרים שימוש בבקרי הנטר
מופעלי סוללות
בריח מכוסה מאפשר אחזקת וסת קלה
יכולת הזרימה הנמוכה מאפשרת שימוש במוצרי השקיה זעירים
מתוצרת הנטר
סולנואיד  24 VACסגור עם משאבה מכוסה לשירות קל
דירוג טמפרטורה66oC :
אחריות לשנתיים
בקרת זרימה
ויסות לחץ מסוג ®Accu Sync
אפשרות לידית מים מושבים

PGV-101G

PGV-100G

קוטר כניסה 25( 1" :מ״מ)
גובה 13 :ס״מ
אורך 11 :ס״מ
רוחב 6 :ס״מ

קוטר כניסה 25( 1" :מ״מ)
גובה 13 :ס״מ
אורך 11 :ס״מ
רוחב 6 :ס״מ

מפרט הפעלה
זרימה 0.05 :עד  9מ׳/3שעה;  0.7עד  150ל’/דקה
טווח לחץ מומלץ 1.5 :עד  10בר;  150עד 1,000 kPa

מאפייני סולנואיד

סולנואיד 24 VAC
 זרם נכנס  ,350 mAהחזקה ,190 mAו60 mA -זרם נכנס  ,370 mAהחזקה ,210 mAו50 mA

אפשרויות התקנה יצרן
וסת ללא סולנואיד
סולנואיד  DCסגור

אפשרויות התקנה

כיסוי סולנואיד ()P/N 464322
סולנואיד  DCסגור ()P/N 458200
וסת לחץ ®*Accu Sync

תיאורי מאפיינים מתקדמים בעמ׳ 80
* מידע על המוצר ® Accu Syncבעמ׳ 92

PGV-101JT-G

PGV-101JT-G

קוטר כניסה 25( 1" :מ״מ)
גובה 14 :ס״מ
אורך 11 :ס״מ
רוחב 8 :ס״מ

קוטר כניסה 25( 1" :מ״מ)
גובה 14 :ס״מ
אורך 11 :ס״מ
רוחב 8 :ס״מ

ברז  PGVמכוסה

" – PGV 1מפרט הרכבה :סדר 4 + 3 + 2 + 1
כניסה/יציאה

דגם

 = GBחוטי BSP
 = MMזכרי  xזכרי ()NPT
 = MMBזכרי  xזכרי ()BSP

 = PGV-100G״ 25( 1מ״מ) ברז עגול ,ללא בקרת זרימה
 = PGV-101G״ 25( 1מ״מ) ברז עגול ,עם בקרת זרימה

התקנת יצרן
(ריק) = אין אפשרות
 = LSסולנואיד LS
 = DCסולנואיד DC

אפשרויות התקנה עצמית
(ריק) = אין אפשרות
 = CCכיסוי מוליך סולנואיד
 = DCסולנאיד DC
 = AS-ADJוסת לחץ מתכוונן ®Accu Sync

* = AS-xxוסת לחץ ®Accu Sync

מחברים

* 1.4 = 20בר 2.1 = 30* ,בר
* 2.8 = 40בר 3.5 = 50* ,בר
* 4.8 = 70בר

דוגמה:
PGV-101G-B-DCJז= ״ 25( 1מ״מ) ,עם בקרת זרימה ,חוטי  ,BSPוסולנואיד DC

ברז  PGVמכוסה  -מפרט הרכבה :סדר 4 + 3 + 2 + 1
כניסה/יציאה

דגם
 = PGV-100T״ 25( 1מ״מ) ברז עגול מכוסה ,ללא בקרת זרימה
 = PGV-101T״ 25( 1מ״מ) ברז עגול מכוסה ,עם בקרת זרימה

(ריק) = חוטי NPT
 = Bחוטי BSP

התקנת יצרן

אפשרויות התקנה עצמית

(ריק) = אין אפשרות
 = DCסולנואיד DC
 = LSוסת ללא סולנואיד

(ריק) = אין אפשרות
 = CCכיסוי מוליך סולנואיד
 = DCסולנאיד DC
 = AS-ADJוסת לחץ מתכוונן ®Accu Sync

 = MMזכרי  xזכרי ()NPT
 = MMBזכרי  xזכרי ()BSP

דוגמאות:
PGV-100JT-GBז= ״ 25( 1מ״מ) ,ברז עגול מכוסה ,ללא וסת זרימה ,חוטי BSP

PGV-100JT-MMBז= ״ 25( 1מ״מ) ,ברז עגול מכוסה ,ללא וסת זרימה ,וחוטי  BSPזכריים

ברז  PGV״ 25( 1מ״מ)
איבוד לחץ
בבר

זרימה
מ׳/3שעה

ברז  PGV״ 25( 1מ״מ)
איבוד לחץ
KpA

זרימה
ל׳/דקה

ברז  PGV-100Gמותקן

* = AS-xxוסת לחץ ®Accu Sync

* 1.4 = 20בר 2.1 = 30* ,בר
* 2.8 = 40בר 3.5 = 50* ,בר
* 4.8 = 70בר

