fig 522 naaldventiel inox PN420
1/4” - 1” bsp
ANSI 6000 lbs
huis : inox 316
teflon spindelafdichting

fig 523 naaldventiel inox PN210
1/4” - 2” bsp
ANSI 3000 lbs
huis : inox 316
teflon spindelafdichting

temp. : -54˚C/+250˚C
fig 524 MF 1/4” - 3/4” bsp
fig 522NPT : 1/4” - 1” NPT

temp. : -20˚C/+250˚C

fig 521 naaldventiel staal PN210
1/4” - 1” bsp
ANSI 3000 lbs
huis : staal A105
teflon spindelafdichting
naald : inox 316
temp. : -20˚C/+250˚C

fig 520 naaldventiel brons PN25
1/4” - 3/4” bsp

fig 523NPT : 1/4” - 2” NPT

fig 521NPT : 1/4” - 1” NPT

fig 525 naaldventiel inox PN420 MF
1/4” en 1/2” bsp
ANSI 6000 lbs
huis : inox 316
teflon spindelafdichting
voorzien van aflaatopening
temp. : -54˚C/+250˚C
geschikt als manometerkraan

naaldventiel staal PN210
A105/F6 smeedstaal
1/4” - 1”
ANSI 3000 lbs
grafiet spindelafdichting / naald : inox 316
temp. : -20˚C/+250˚C
fig 526 bsp draadaansluiting
fig 527 npt draadaansluiting
fig 528 SW laseinden

fig 433BR
klepafsluiter gietijzer PN16
DN 15 - DN 200
huis : gietijzer
bronzen klepafdichting en zitting
grafiet spindelafdichting
stijgende spindel en handwiel
temp. : -10˚C/+200˚C
flenzen volgens PN16
fig 434BR haaks PN16 bronzen klep

fig 430
klepafsluiter brons pn16
DN 15 - DN 50
huis : brons
PTFE klepafdichting
temp. : -10˚C/+180˚C

fig 686 mofafsluiter aluminium
DN 40 - DN 200
huis : aluminium
mof : natuurrubber
flenzen volgens PN10
max. werkdruk 6 bar
stuurdruk : = werkdruk + 2 bar
temp. : max. +80˚C
voedingsgeschikte rubber op aanvraag

fig 685 mofafsluiter aluminium
1/2” - 2” bsp
huis : aluminium / aansluitingen : POM
mof : natuurrubber

fig 687 mofafsluiter PVC
3/4” - 2” bsp
huis en aansluiting PVC
mof : natuurrubber

aansluitset mofafsluiters

max. werkdruk 6 bar
stuurdruk : = werkdruk + 2 bar
temp. : max. +80˚C
voedingsgeschikte rubber op aanvraag

max. werkdruk 5 bar
stuurdruk : = werkdruk + 1,5 bar
temp. : -30˚C +60˚C
1/4” bsp persluchtaansluiting

perslucht apparatuur
fig 540 drukregelaar 1/4” bsp

perslucht apparatuur
fig 542 filter 40 micron 1/4” - 1” bsp

fig 541 drukregelaar 1/4” - 1” bsp
voorzien van manometer

fig 543 olienevelaar 1/4” - 1” bsp

perslucht apparatuur - combinaties
fig 544 filter/drukregelaar met manometer
1/4” - 1” bsp
filter 40 micron
fig 545 olienevelaar/drukregelaar
met manometer
1/4” - 1” bsp

huis : brons
PTFE klepafdichting
naald - bonnet en zitting : messing
temp. : -10˚C/+180˚C
max. druk 25 bar

fig 430R : voorzien van regelconus

samengesteld uit :
- perslucht filter/drukregelaar
- magneetventiel 3/2 : 24VDC/24VAC/230VAC

perslucht apparatuur - combinaties
fig 546 filter/olienevelaar/drukregelaar
met manometer
filter 40 micron
1/4” - 1” bsp
temp. : 0˚C/+50˚C
aluminium huis
klokken in polycarbonaat / bescherming in
glasvezel/nylon

