VG szelepsorozat: VUVG / VTUG / VUWG

Kiváló jellemzők
vonzó áron

A kompakt szelep
Fő tulajdonságok
•
•
•
•
•
•

Vonzó ár
Kompakt felépítés
Festo minőség
Nagy átáramlás
Rövid szállítási határidők
Max. 10 bar nyomásig

VUVG egyedi szelepek – nagyobb teljesítmény kis térfogat mellett!
Meggyőző minőség, vonzó áron. Mindig kéznél van, ha nagy átáramlásra van szükség kis helyigényű és gyors alkalmazások esetén –
például kis alkatrészek szerelésekor az elektronikai ágazatban, az
élelmiszeriparban és a csomagolóanyagok gyártása során.

Kevés a hely? Semmi gond!
A VUVG szelepeket kis beépítési
helyhez terveztük.
Gyors, biztonságos, egyszerű
Megrendelés, beszerelés, telepítés. Elveszthetetlen csavarok,
beépített tömítés, különböző előkonfekcionált kábelek és elektromos csatlakozások.
Kis méret, nagy teljesítmény
A legjobb méret-teljesítmény
arány: akár 100%-kal nagyobb
átáramlás nagyobb energiasűrűség mellett.

Csak bepattintja a helyére
és kész!
Moduláris elektromos csatlakozók (E-box) többféle kivitelben.
A VUVG-...-S kiemelkedő
jellemzői
Kiváló jellemzők a megszokott
Festo minőségben, vonzó áron
a sorozat új tagja: VUVG-...-S.
A Festo Sztenderd Termékprogramhoz tartozó szelep világszerte nagy darabszámban van
raktáron és 24 órán belül szállításra kész!

www.festo.hu

VG szelepsorozat: VUVG / VTUG / VUWG

A szelepsorozatról részletesen
A VUVG terméksorozat: kiválasztás és termékkombináció
Mágnesszelep

VUVG-…-S

VUVG

VTUG szeleptömb

VUWG pneumatikus szelep

Kiemelkedő jellemzők –
Festo minőség – vonzó ár

Műszaki adatok
A Festo Sztenderd
Termékprogram része
Szelepszélesség [mm]

10

Szelepfunkció

2x 3/2, 5/2

Átáramlás [l/min]

150, 360

660

Csatlakozás

pneumatikus

M5, M7

G1/8

elektromos

Nem moduláris

Moduláris változat
A csatlakozók, kábelek,
M8 csatlakozódugók
cserélhetők/szabadon
megválaszthatók

Nyomástartomány [bar]

1,5 – 7

-0,9 – 10

Hőmérséklet-tartomány [°C]

-5 – +50

-5 – +60

Feszültség [VDC]

24

5, 12, 24

Védettség

IP40, IP65

Alapkivitelben: a kézi segédműködtető
érintő/reteszelő vagy rejtett állásban
lehet az egyszerű üzembe helyezés
érdekében.
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5/2, 5/3, 2x 3/2

–

A hibrid csatlakozók révén akár angolszász
csőméretekhez is alkalmas.
Elveszthetetlen csavarok. Erős és strapabíró.
Nagyobb meghúzási nyomatékkal
biztonságosabban rögzíthető.

Beépített LED 360 fokos látómező –
így gyorsan leolvasható a készülék
állapota, ami csökkenti az állásidőket.

A reteszelés szavatolja a szelep
helyes beszerelését.
Több nyomászóna lehetséges:
az elválasztó elemekkel egyszerűen
és gyorsan kivitelezhető.

A Festo Sztenderd Termékprogramja
automatizálási feladatainak
80 százalékára kínál megoldást

Strapabíró: Festo minőség vonzó áron
Egyszerű: néhány kattintással online is megrendelhető
Gyors: 24 órán belül szállításra kész

www.festo.hu
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A tömítést a szelepbe építették.

