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ElementY hYdrauliczne przemysłowe wg normy CETOP do szkolenia w zakresie hy_
drauliki ze sterowaniem on/off i proporcjonalnej.

1. Zestaw elementów hydraulicznych (wielkość nominalna - WN6) oraz elementów
sterowania elektrycznego

Lp. Nazwa elementu hydraulicznego wielkości nominalnej -
wN6

Liczba
sztuk

1 4l3 kozdzielaczhydrauliczny ze sterowaniem ręczrym, su-
wak o połączeniu środ\owym odciązonym 1

) 4l3 Rozdzielacz hydrauliczny ze sterowaniem ręcznl,rn, sw
wak o połączeniu środkowym odciętym 2

aJ. 4 / 2 Ro zdzielacz hydraul iczny ze sterowani em et et<trycz-
nym, suwak o połączeniach przemiennych 1

4. Rozdzielacz 4l2 ze sterowaniem ręcznym 2
5. Zawór ciśnieniowy sterowany bezpośrednio 1

6. Przewód pomiarowy z manometrem 0 +100 bar 1

7. Zaw ór ci śnieniowy stero wany po średnio (pil otern), ci,<nie-
nie robocze l20 bar, zakres ciśnienia sterowania 50 bar 1

8. Zawór zwrotny sterowany SV6, ciśnienie pracy l20bar, ci
śnienie otwarcia zaworu 1,5 bara 1

9. 7,awór redukcyjny, ciśnienie robocze I20 bar, marsyrnatne
ciśnienie na wyjściu 75 bar 1

l0. Przewód eklektyczny z lampką LED o długości 3 rn do
podłączenia elektrozaworu z fi czką szarą

a
J

11 Zawór zvłrotny J
I2 Przewody pomiarowe o grubości 4mm, długosci 1500mrĄ

cZerwone
2

13 Przewody pomiarowe o grubości 4mm, długoSci tSOOmrą
niebieskie

2

14 Adapter przyłączeniowy (zasilan ia), 240Y -24 l 6 A 2
15 Jednostka steruj ąca z płytą adaptacyjną, 240Y -UVDC| 6 A l
|6 Przewód elekhyczny 7-pinowy do zaworu proporc.lonal-

4ęgo
1

I7 Przewód pomiarowy 2l2mm 4
l8 silnik hydrauliczny o chłonnośc@

nej prędkości obrotowej 1950 obr/min, ciśnienie maksy-
malne l20bat

1

Ęydraulika proporcj onalna
19. Panel steruj ący do rozdzielańa r ozdzięIaczaregulacyj ne gp

4/4 1

2. Wymaganiadodatkowe:
a. Wszystkie elementy powinny być skatatogowane.

b. PozYcje 1,2,3,4,5,'7,8, 9, 18 - przystosowane do montażu na posiadan ej przez

szkołę kracie stanowiska WS 290 (Bosch Rexroth) o module 50x50 mm, wykonana
z druhl stalowego o średnicy 4mm.

lful



d.

e.

f.

Pozycja l0 - przystosowana do podłączenia przewodu elektrycznego do rozdziela-

czy hy draulicznych sterowanych elektrycznie (poz. I, 2, 3)

Pozycje 14,15,19 - przystosowane do zamontowania w szafie sterowniczej 19"

Pozycje 12,13,I7 -ptzystosowane do współpracy zmodułami 14,15.

Pozycje l, 2, 3, 4, 5, 7,8, 9, 1 1, 12,- przystosowane do połączenia przewodami

hydraulicznymi wlrposżonymi w hydrauliczne końcówki szybko -ńączne

Ml6x1,5mm,bez-przeciekowe, do szybkiego montażu instalacji hydraulicznej (sa-

mouszczelniające typu FF-005, 15-005 producenta Walter PrŁision posiadane na

wyposaźeniu szkolnych stanowisk o następuj ących parametrach:

- materiał: stal nierdzewna

- uszczelnienia: kauczŃ niĘlowy-NBR
- mźx ciśnienie pracy: 130 bar prry połączeniu

100 bar przy rońączeniu

- ciśnienie testowe: 170bar przy połączeniu

130 bar przy rozłączeniu

- przeciek przy rozłączeniu: < 0,01 cm3

- umożliwiające odłączenie pod ciśnieniem do 20 bar

- umożliwiające podłączenie pod ciśnieniem sięgającym 20bar

- końcówka 15-005 (żeńska)

- końcówka FF-005 (męska)

gwarancja 24 miesiące na ogólnych zasadach

serwis w pobliZu Warszawy.

DY REKTOR

o6.

h.

FF_005

,."anvff|ffiffiy,nxry'

J 2-, l o, &ąg, *,.fW{,r**


