Namurventil VSNB

Ren Namur!
Produktgruppen med standardventiler er blevet udvidet med VSNB.
Denne nye ventil med Namur-interface, i overensstemmelse med
VDI/VDE 3845, er udelukkende en ventil – for eksempel leveres
magnetspolen kun, hvis der er brug for den. Denne ventil er derfor
ideel, hvis du har brug for reducerede omkostninger, men fuld
funktionalitet. ATEX godkendelse er inkluderet. Nyhed: den bistabile
5/2-vejs ventil.
Den kan udbygges …
... da pilotstyringen
(mellemliggende magnetplade
og - spole) kan leveres separat
eller med begge komponenter
sammen som en integreret enhed.
Forbindelsen er simpel, uanset
hvilken leverandør, man bruger,
takket være CNOMO interfacet,
som kan skrues på
pilotkontrollen. Få alt leveret fra
én leverandør - Festo - for at
opnå det bedste resultat.

Alsidig …
... da der kun er et skridt fra den
monostabile 3/2-vejs ventil til
5/2-vejs ventilen: ved hjælp af to
mellemplader, som fungerer som
pakning. Eller som en bistabil
5/2-vejs ventil.
Reducerer omkostninger ...
da enheden kun er en ventil men med de rette interfaces til
montering af pilotstyringen.

910.6.PSI
Ren Namur!

Fleksibel!

Værdi for pengene!

Product Short Information

Namurventil VSNB

Namurventil VSNB
Tekniske data
Ventilfunktioner

Konstruktion
Tætningsprincip
Omskiftertype
Flowretning
Afblæsning
Flow
Pneumatisk tilslutning

Montagemåde
Montage position
Driftstryk

3/2-vejs, monostabil
5/2-vejs, monostabil
5/2-vejs bistabil
Gliderventil
Blødtætning
Pilotstyret
Ikke reversibel
Kan drøvles
[l/min] 900
1,3,5 G1/4
2.4
Hulbillede iht. Namur
(VDI/VDE 3845)
Via gennemgående huller
Alle
[bar] 2 ... 8

Pilotstyring
Tekniske data: mellemplade og spole

• Egensikker pilotventil med
ATEX godkendelse
• Komplet system bestående af
ventil og pilotstyring
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Forbehold for ændringer

Også inkluderet i leverancen

3/2-NC
CNOMO
30
100
65
24 DC, 110 AC, 230 AC

010905

Funktion
Pneumatisk tilslutning
Bredde
[mm]
Relativ indskiftningsvarighed [%]
IP beskyttelse
Spænding
[V]

