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SZYBKOZŁĄCZE TYP 25 NW 7,8 NA WĄŻ 8MM

71,92 zł z VAT
Kod produktu: SZ2508

OPIS PRODUKTU
SZYBKOZŁĄCZE JEDNOSTRONNIE ODCINAJĄCE TYP 25 NW 7,8 NA WĄŻ 8 MM
Szybkozłącze jednostronnie odcinające TYP 25 NW 7,8 na wąż 8 mm to nic innego jak uniwersalne szybkozłącze o
wysokiej jakości i małych rozmiarach, obsługiwane jedną ręką, duża wydajność przepływu przy minimalnych
rozmiarach. NAJWAŻNIEJSZĄ zaletą szybkozłączki TYP 25 NW 7,8 na wąż 8 mm jest idealna szczelność złącza
oraz bardzo wysoki współczynnik przepływu dzięki zastosowaniu zaworu ULTRA-FLO. Stosowane tam, gdzie
konieczne jest łączenie węży, przewodów oraz rur w sposób pewny, bezpieczny, bez użycia narzędzi. Za pomocą
szybkozłączki jednostronnie odcinającej TYP 25 NW 7,8 na wąż 8 mm możemy łączyć i rozłączać najrozmaitsze
urządzenia we wszystkich dziedzinach współczesnej techniki, w przemyśle i rzemiośle (narzędzia pneumatyczne,
wyposażenie laboratoryjne, chemia, sprzęt pomiarowy i kontrolny, sprzęt do nurkowania, inżynieria bezpieczeństwa,
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mechaniczna i medyczna, budownictwo).
Zastosowanie szybkozłączki jednostronnie odcinającej TYP 25 NW 7,8 na wąż 8 mm wiąże się z wysokim
bezpieczeństwem pracy, co wiąże się z tym, że są one popularne tam, gdzie niekontrolowany wypływ jakiegoś
medium mógłby stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia ludzi. Istotnie ważna jest w takich zastosowaniach
jakość szybkozłącza, dlatego chcemy zaoferować Państwu jak najlepsze produkty m.in. są to szybkozłączki firmy
Rectus, gwarantujące pewność i bezpieczeństwo łączonych instalacji. Każde szybkozłącze sprzedawane przez
nas wykonane jest z najlepszych materiałów, niezwykle skrupulatnie i starannie.
DN 7.8 = 48 mm2
Parametry techniczne:
Gwint = 8 mm
wydajność = 1800 l/min
ciśnienie wejściowe = 6 atm.
spadek ciśnienia = 0,5 atm
Temperatura robocza: (zależnie od medium):
od -20oC do +100oC (Buna N)
od -40oC do +120/150oC (EPDM)
od -15oC do +200oC (Viton)
Ciśnienie robocze:
0-35 bar, maksymalne statyczne
ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1
Wykonanie standardowe: MPX
M - mosiądz
P - perbunan (Buna N)
X - bez powłoki galwanicznej

WYMIARY: A: 8 mm, SW: 19, L: 74, D: 23, L1: 25
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Kompatybilna z Rectus 26, Rectus 1600/1625, Tema 1600, Cejn 320, JWL 520 + JWL 530 i inne produkty niemieckie
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