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כשהכל מתחבר 
ברזי סכין מופעלים

בוכנות נירוסטה 316



מפעילי אויר-קפיץ
)5.5 bar( 2.3 ~ 8,184 Nm - מומנט הפעלה

מפעילי אויר-אויר
מומנט הפעלה

)7 bar( 0.9 ~ 19,140

קופסאות מפסקים

IP65 | IECEx | ATEX

Positioners | ממקמים

מפסקים פנאומטים וחשמליים
מפסקי קירבה

4-20
3-15

mA
psi

הערה
Angle Retransmit אפשרות למשוב חוזר

ידית הפעלה מ. קפיץ 

ברז כדורי מנירוסטה
מופעל אויר-קפיץ 
+ פוזישנר

ברז פרפר מופעל אויר-קפיץ + ק. מפסקים
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)7 bar( 10 ~ 10,000       - מופעל אויר-אויר | מומנט הפעלה

 KINETROL  מפעילים  סיבובים  לברזים  מתוצרת

Nm

תוספות מודולריות



 OMAL מפעילים  סיבובים  וברזים  מתוצרת

מפעיל לפתיחה דו-שלבית של ברזים

Series DD

ברזים אלכסוניים מופעלים | אויר-אויר ו- אויר-קפיץ

Series ARES - ZEUS

ברז כדורי מפליז ונירוסטה | מופעל אויר-קפיץ ו- אויר-קפיץברז פרפר מדף ברזל ונירוסטה  

ברז בקו מופעלים | מופעל אויר-אויר ו-אויר-קפיץ

Series VIP

ברז כדורי | מופעל חשמלית
Series C100
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)5.5 bar( 15 ~ 4,000       - מופעל אויר-קפיץ | מומנט הפעלהNm)7 bar( 10 ~ 10,000       - מופעל אויר-אויר | מומנט הפעלהNm



מדי ספיקה מתוצרת  SMC  לאויר, מים וכימיכלים

התקנה על צנרת PVC )כימיכלים(

Series PF3W

 מתוצרת SMCמשאבות תהליך

פרסוסטאט דיגיטלי לאויר, מים ונוזלים

Series I/ZSE30 / 40/ 80
  

Series PA5000
Series PB

הפרדה בין מד הספיקה לצג   | צג - תצוגה בת 3 צבעים

Series PF3W

Series PF2D

Series LVW

עוצרי זרימה
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רכיבי ספיקה • אל-חוזרים • שס' דיאפרגמה • ווסתי לחץ

SMC  פוזישנרים  מתוצרת

IP8001 פוזישנר קוי וסיבובי מסדרה IP200 פוזישנר קוי מסדרה

APTech רכיבים למערכות גז  מתוצרת
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מחברים מתוצרת CDC למי שתיה

מחברי נעיצה  
Series KFG2

מחברי בזק  
Series KQG2

אטמים-ויטוןללא אטמים-למעט המסתובבים

Stainless
steel 316

-5 to 150ºc -65 to 260ºc
טמפ'
הזורם

ללא גריז - מתאים לקיטור
מ"מ - אינצית    צנרת    מ"מ - אינצית

M, R, Rc, UNF, NPT  הברגות  R, Rc, NPT

Series TH & TL
Fluoropolymer Tubing

 SMC מחברים וצנרת מתוצרת

צנרת "טפלון"
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ברזי "כימסול" לתהליכים

PINCH VALVES

ברזים ידניים לתהליכים כימיים

Series LVQSeries LVQ

PTFE דיאפרגמה PFA גוף

NBR | Viton | EPDM אטמי

סעפת שסתומים מפליז ונירוסטה

SMC ברזים  מפוקדים  לתהליכים  כימיים  מתוצרת

מתוצרת "בקרה" 
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