ROBOCAL
Automaatsed õhutusventiilid
seeria 5024 ‐ 5025 ‐ 5026 ‐ 5027

Otstarve
Käesolevad õhutusventiilid eemaldavad järele‐
jäänud õhu kütte‐ ja jahutussüsteemidest ilma
käsitsi sekkumiseta. See hoiab ära soovimatu
müra, osade kulumise ja kütteseadmete eba‐
effektiivse toimimise.

Tootevalik
Seeria 5024 Automaatne õhutusventiil horisontaalse väljalaskega
Seeria 5025 Automaatne õhutusventiil horisontaalse väljalaskega ja automaatse sulgeventiiliga

1/4” ja 3/8” VK
3/8” VK

Seeria 5026 Automaatne õhutusventiil vertikaalse väljalaskega
Seeria 5027 Automaatne õhutusventiil vertikaalse väljalaskega ja automaatse sulgeventiiliga

3/8” ja 1/2” VK
3/8” VK

Tehniline kirjeldus
Funktsioneerimine:

Materjalid:
korpus ja kork:
ujuk:
obturaator:
vedru:
tihendid:
sulgeventiili tihendid:

Mõõdud

pronks EN 12165
CW617N
PP
silikoon kumm
roostevaba teras
EPDM
PTFE

keskkond:
glükooli max. osakaal:
max. töörõhk:
max. õhutusrõhk:
max. töötemperatuur:

vesi, glükooli lahused
30%
10 bar
5024, 5025 4 bar
5026, 5027 6 bar
5024, 5026 115°C
5025, 5027 110°C
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