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magneettiventtiili
DRV 20

suoraohjattu
matala vakuumi
DN 20 mm
kierre
venttiili 

 
symboli   NC

painekompensitu, jousipalautus, ristiinohjauksella
alumiini

synteettinen hartsi metallissa
NBR, CR

DRV kierteet G 3/4

NC
bar vakuumi max. 98% 

A 
m³/h 9,1
vuotomäärä
P1  P2

P2 > P1

kaasut

avautuminen 
sulkeutuminen

kts. Painealue
1/min 70
ms avautuminen 160   sulkeutuminen 100
°C DC: -10 ast +80 

AC: -10 ast +80
°C DC: -10 ast +80 

AC: -10 ast +80

kg 5,6

< 10-6 -1

pyynnöstä

tekniset tiedot optiot

sähköiset ominaisuudet optiot
Un 

Un

DC   24 V 
AC 230 V  40-60 Hz

DC 
AC

tasavirtakela 
tasavirtakela 
integroidulla tasasuuntaajalla 

H 180°C
IP65
ED 100%

pistoke DIN EN 175301-803 
muoto A, 4 asentoa x 90° / 
kaapelin halkaisija 6-8 mm

Led-pistoke varistorilla
N-kela DC  24 V                  1,70 A 

AC 230 V 40-60 Hz  0,16 A

erikoisjännite optiona 
erikoisjännite optiona

asennusreiät

  

a

B

b

A

a

b

C

www.co-ax.com infolehti

 Venttiileiden tekninen suunnittelu pe-
rustuu väliaineen ja sovelluksen vaatimuk-
siin. Tämä voi johtaa muutoksiin yleisistä 
datalehden tiedoista koskien esim. tiivisteitä 
ja materiaaleja.

 Yllämainitut venttiilin runkomateriaa-
lit viittaavat venttiilin liitäntöihin, jotka ovat 
yhteydessä väliaineeseen!

 Jos tilauksen tai sovelluksen tiedot 
ovat epätäydellisiä tai teknisessä suunnitte-
lussa on puutteita, ne aiheuttavat ongelmia 
koskien venttiilisovellusta. Tämän seurakse-
na fysikaaliset ja tai kemikaaliset ominaisuu-
det käytetyissä materiaaleissa tai tiivisteissä 
saattavat olla sopimattomia kyseiseen so-
vellukseen.



Type DRV 20 toiminto: NC 
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