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Felhasználási terület*:
Közeg megnevezése*:
Kinematikai viszkozitás (tü-nél, mm2/s):

Korrózív alkotók:
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Erózív alkotók:

Fs  sZ
ü, °C)*:
   ¡g¢Z£¤¥ -nél, kg/m3)*:
ü
ÀÁ ¾¿ ½ Fels¼ töltés* ÅÁ ÃÄ Â Alsó töltés*

Lobbanáspont (°C):
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Max. üzemi nyomás (bar)*:

Max. szállítási mennyiség (l/min)*:
ÅÁ ÃÄ Â TöltÆ kar gázvisszavezetéssel
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Felsü betáp (belépü csonk)
Lineáris rugós dugattyú kiegyenlítés
Ellensúly kiegyenlítés
Pneumatikus dugattyú kiegyenlítés



Szénacél kar

 

Szénacél / Aluminium kar

 

Buna tömítésekkel
PTFE tömítésekkel
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'( %& $
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Kar elejére
Kar elejére

Gömbcsap:
'( %& $
Közeledés érzékel) vel
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 þÿ ý
Vízszintes betáp (belépü csonk)
 þÿ ý
 þÿ ý
Jobbkezes kivitel
Balkezes kivitel
 þÿ ý
Hidraulikus dugattyú kiegyenlítés
 þÿ ý
Torziós rugó kiegyenlítés

Alsó betáp (belépü csonk)

 !#"
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bar):

pH érték (tü-nél):

Névleges szállítási mennyiség (l/min):

 þÿ ý

ü-nél,

Billen) lépcs) 3 lépcs) fokkal
Rugós m* ködtetés*

'( %& $ Biztonsági kosárral
(140 × 140 cm)

'( %& $ Tör) szeleppel ellátott termékkar
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Rozsdamentes acél kar
Rozsdamentes acél / Aluminium kar
Viton tömítésekkel

'( %& $

Kar közepére

'( %& $

Kar közepére

'( %& $

Kisér) g) zf* téses kivitel
Billen) lépcs) 4 lépcs) fokkal
Pneumatikus m* ködtetés*

'( %& $ Biztonsági kosárral
(140 × 280 cm)
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Kar végére
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Kar végére
Pihen) helyzet-zárral
Billen) lépcs) 5 lépcs) fokkal
Hidraulikus m* ködtetés*

'( %& $ Közúti / Vasúti
pódiummal

Tör) szeleppel ellátott gázkar (ERC)
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M ködési vizsgálat
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 ATEX, PED nyilatkozat
szerint
  
Nyomásvizsgálat:
szerint
Röntgenvizsgálat
  
¤¥ ¢£ ¡
:C F[
Használati utasítás
  
¤¥ ¢£ ¡
Alkatrészlista
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Festés:

ÏÐ ÍÎ Ì

Gyártó szabványa szerinti

Beépítési rajzok

ÏÐ ÍÎ Ì Egyedi

Megjegyzések:
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