STAVILE CU SECTIUNE PATRATA / DREPTUNGHIULARA, ETANSARE PE TREI
LATURI, DIN OTEL INOXIDABIL, TIJA NEASCENDENTA, FIXATE MECANIC PE ZID,
300x300÷1500x1500, ACTIONATE ELECTRIC, DIRECT DE PE CADRU, CU 1 TIJA
fişa tehnică: SDTNIxMEC1.2016.0

APLICATII
- Staţii de epurare şi tratare ale apelor
uzate.
- Amenajări hidrotehnice, acumulări,
bazine, canale irigaţii, desecări,
subtraversări, etc.

Notă:
- BxH = dimensiunile secţiunii de
trecere
- In comandă se vor preciza cotele:
B; H; Hapă şi Hm.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI FUNCTIONALE
- Presiunea de lucru:
- Dimensiuni nominale:
- Montare:
- Etanşare (pe 3 laturi):
- Poziţia de montaj:
- Acţionare:
- Sens de curgere:
- Pierderi max. adm. la proba cu apă:
- Acţionarea electrică:

PN0,5
300x300 …1500x1500
fixare mecanică pe zid cu ancore mecanice / chimice sau piuliţe expandabile
cauciuc / oţel carbon (la comandă specială: oţel inoxidabil AISI 304)
verticală
electrică directă (E) sau cu reductor (ER), tijă neascendentă
preferenţial, indicat în figură.
conf. ISO 5208, categoria B
mecanism tip AUMA SA NORM IP68, 3x380V/ 50Hz, cu traductor electronic
de poziţie, tip EWG 4020 (ieşire 4÷20 mA), cofret de forţă şi comandă locală
şi comutare la distanţă, tip CFC, grad protecţie IP54.
La cerere: mecanism cu cofret integrat, tip AUMA MATIC (comenzi locale şi
semnalizare cu LED-uri) sau AUMATIC (interfaţă de comunicare, programare
şi semnalizare pe display).

MATERIALE
- Corp, sertar:
- Tija de antrenare:
- Roata de manevră:
- Garnituri:
- Vopsire roată de manevră:

oţel inoxidabil AISI 304 (la comandă specială: AISI 316)
oţel inoxidabil AISI 420
oţel carbon (la comandă specială: AISI 304)
cauciuc EPDM
email epoxidic bicomponent tip E310 (exec. standard).
La cerere: se pot aplica şi alte sisteme de vopsire.

SC CUSBAC SA Bacău – din anul 1991
producător român de armături industriale din oţel, utilaje şi echipamente hidromecanice pt. energetică,
irigaţii, alimentări cu apă şi canalizări, echipamente acţionare armături, având Sistemul de Management
al Calităţii certificat de SRAC şi IQNet, conf. ISO 9001:2008; ISO14001-2004 şi OHSAS18001-2007.
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