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Pouití pro øízení ventilu odkalu BBV980A
Øízené médium - tlakový vzduch nebo voda
Monost volby rozsahu øídícího napìtí
V normálním stavu (bez napìtí) ventil uzavøen

Popis

Solenoidní ventil WAV1 je navren pro ovládání pohonu ventilu
odkalu BBV980A.
Ventil WAV1 je 3-cestný solenoidní ventil pro ovládání tlakového
vzduch nebo vody s teplotou do 90°C. Tìlo ventilu je mosazné,
vnitøní èásti jsou korozivzdorné. Øídící napìtí pøivedené na tento
ventil ovládá tlakový vzduch nebo vodu a tím øídí pohon ventilu
odkalu BBV980A. Je-li øídící napìtí nulové solenoidní ventil provede
dekompresi tedy napø. v pøípadì vzduchu vypustí tlak z pohonu
ventilu odkalu do atmosféry.

Konektor (orientaci prùchodky lze zmìnit)

Pøebìh
(zajitìní
stlaèením
a otoèením)

Technické udaje
Krytí

IP65 (konektor)

Maximální teplota okolí

+55°C

Maximální prùmìr kabelu

7 mm

Odbìr

30 VA (spínání),
(trvalé sepnutí)

Rozsahy napìtí

24, 110, 220 / 240 Vac

5 VA / 8 W

Øízené médium

Tlakový vzduch nebo voda

Maximální pracovní pøetlak

5 bar

Rozsah teplot øízeného média
Èas odezvy

WAV1

0 a +90°C

Výpust vzduchu/vody
(port R)

Vstup vzduchu/
vody
(port P)
Pøípoj k pohonu (port A)
1/4" BSP pro zás. konektor

Otevírání 8-15 ms
Zavírání 8-15 ms

Provedení

Rozmìry/hmotnost

Èást

Provedení

Tìlo

Mosaz

Vnitøní èásti

Mosaz

Tìsnìní

Nitrilová pry

WAV1

(pøibliné) v mm a kg

Pøipojení

A

B

C

G¼

100

71

34

Hmotnost
0.4

Instalace

Ventil se upevòuje pøímo na spodní èást krytu pohonu BBV980A
pouítím dodaných fitinkù. Lze jej vak umístit i mimo ventil odkalu.
Pouívá-li se voda jako médium je tøeba zajistit její odvod.

Zpùsob objednávky

Pøíklad: 1 ks 3-cestný solenoidní ventil WAV1 pro øídící napìtí
cívky 220 / 240 Vac, 50 Hz pro pouití s ventilem odkalu BBV980A .
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Výrobce si vyhrazuje právo zmìn uvedených údajù.
Místní pøedpisy mohou omezit pouití výrobkù.
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