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Wymiary przyłączy:M1;  M2  - G1/4 - przyłącza manometrówP            - G1/2 - przyłącze pompyT            - G3/8 - przyłącze zbiornikaS (D)      - przyłącze akumulatora                 dla akumulatorów Eppensteiner (E):                 G1/2; G3/4; G1 1/4; G2                 dla akumulatorów Hydac (H):                 G3/4; G1; G1 1/4

macsko
Pływające pole tekstowe
WK 493 120      10.2014    

macsko
Pływające pole tekstowe
Typ UZAE10



Typ UZAE10 WK 493 120 10.2014- 3 -

0000 5555 11110000 11115555 22220000 22225555 33330000 33335555 44440000 44445555 55550000 55555555 66660000 66665555

2,2,2,2,5555

5,5,5,5,0000

11110000

22220000

33330000

44440000

Q Q Q Q [[[[dm /mdm /mdm /mdm /miiiinnnn]]]]
3333

pp pp
 [

M
 [

M
 [

M
 [

M
P

a
]

P
a
]

P
a
]

P
a
]

 par par par parametry ametry ametry ametry nnnnieieieie

 rea rea rea realllliiiizzzzoooowwwwaaaanenenene

 prze prze prze przez z z z zzzzaaaawwwwórórórór

CCCChhhhararararaaaakkkkterystyterystyterystyterystykkkka pra pra pra przepzepzepzepłyłyłyływwwwoooowwwwa a a a zzzzaaaawwwwororororuuuu

bezpbezpbezpbezpiecieciecieczezezezeńńńńststststwwwwa typ a typ a typ a typ DBDSDBDSDBDSDBDS6666K...K...K...K...

CHARAKTERYSTYKI

 wersja DBDSDBDSDBDSDBDS6666K...K...K...K... jako zawór bezpieczeństwa

 z oznakowaniem CCCCEEEE

dla lepkości cieczy hydraulicznej v = 41 mm  /s  i temperatury  t = 50  C2 o
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- 4 - Typ UZAE10

Nastawa zaworu bezpieczeństwa
 do 2,5   MPa                                                                  = 25

 do 5      MPa                                                                  = 50

 do 10    MPa                                                                  = 100

 do 20    MPa                                                                  = 200

 do 31,5 MPa                                                                  = 315

 do 33    MPa                                                                  = 330

 do 36    MPa                                                                  = 360

 Dla bloków z oznakowaniem CCCCEEEE wpisać wielkość

 ciśnienia nastawy (fabryczne ustawienie i plombowanie)

 Ewentualne  dodatkowe wymagania określone w sposób opisowy

 (do uzgodnienia z producentem)

Kwalifikacja zaworu bezpieczeństwa
 bez odbioru                                                          = bez oznaczeń

 z oznakowaniem CCCCEEEE                                             = C

UZAE10

 Przyłącze akumulatora
 Dla akumulatorów Eppensteiner

 gwint  G1/2                                                                   = E1

gwint G3/4                                                                  = E2
 gwint  G1 1/4                                                                = E3

 gwint  G2                                                                       = E4

 Dla akumulatorów Hydac

 gwint  G3/4                                                                   = H1

gwint  G1                                                                      = H2

gwint  G1 1/4                                                               = H3

*
Numer serii  konstrukcyjnej
(10-19) - niezmienne wymiary przyłącza i zabudowy   = 1X

 seria 13                           = 13

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Blok akumulatora należy zamawiać wg kodu, ustalonego z symboli wg powyższego diagramu.

SymbSymbSymbSymboooole le le le zzzzaaaazzzznnnnacacacaczzzzoooone drne drne drne druuuukkkkiem piem piem piem pogrogrogrogrububububiiiioooonym nym nym nym oooozzzznnnnacacacaczzzzajajajają preferą preferą preferą preferoooowwwwaaaane ne ne ne wersje wersje wersje wersje wywywywykkkkoooonnnnaaaannnniiiiaaaa

dodododostępstępstępstępne ne ne ne w w w w kkkkrótrótrótrótkkkkim termim termim termim termiiiinnnnie  die  die  die  dooooststststaaaawy.wy.wy.wy.
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Przykład kodu bloku akumulatora w zamówieniu: UZAE10/13 C 275 E2
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