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صنعتی کاد   کنتزلهای

 1از    1صفحَ    89فروردیي بَ روزشدٍ در

 
 

 
 S-11    ساخت آلواى  %  0.25تزانسویتز فشار دیافزاگوی توام استنلس استیل با دقت
 S-10    ساخت آلواى %  0.25تزانسویتز فشار بدوى دیافزاگن توام استنلس استیل با دقت
 

( ولت سَ سیوَ  10 -0ولت یا  5 – 0هیلی اهپر یا  20 – 0) یا ( دوسیوَ هیلی اهپر  20  -4) :خزوجی 

  هقاوم دربرابر خىردگی هضاعف  C4و دیافراگن استٌلس استیل یا الیاژ استٌلس استیل جىشکاری شدٍ  :بدنوجنس 
    EPDMریٌگ ویتىى یا   O :جنس اب بندی 
    ( طبق سفارش IP68)   IP65:درجو حفاظت 

و  4و  2.5و  1.6و  1و  0.6و  0.4و  0.25و  0.16و  0.1صفر تا  : رنج 

و  600و  400و  250و  160و  100و  60و  40و  25و  16و  10و  6
. بار 1000

برابر رًج فشار   2تا  1.5 :درجو حفاظت فشار اضافی 
درجَ ساًتیگراد   80تا باضافَ  20هٌهای  :حزارت هحیط کار درجو 
( جَ ساًتیگراددر 125هدل با رادیاتىر تا ) درجَ ساًتیگراد  100تا باضافَ  30هٌهای  :حزارت هاده کار درجو 

  IEC 60068-2-6برطبق  20و دربرابر لرزش   IEC 60068-2-27برطبق  1000دربرابر شىک : استاندارد 
دربرابر قطب هعکىس و اتصال کىتاٍ  : حفاظت الیکتزیکی 

ولت دی سی  30تا  10 :تغذیو 
  گرم 300 : وسى تقزیبی
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ECO-1   ساخت آلواى  %  0.5تزانسویتز فشار دیافزاگوی توام استنلس استیل با دقت
 

( ولت سَ سیوَ  10 -0ولت یا  5 – 1یا  ولت  6 – 1) یا ( دوسیوَ هیلی اهپر  20  -4) :خزوجی 

استٌلس استیل جىشکاری شدٍ   :جنس بدنو
    EPDMریٌگ ویتىى یا   O :جنس اب بندی 
  (   طبق سفارش IP68)   IP65:درجو حفاظت 

و  160و  100و  60و  40و  25و  16و  10و  6و  4و  2.5و  1.6و  1صفر تا :  رنج 
. بار 1000و  600و  400و  250

برابر رًج فشار   2تا  1.5 :درجو حفاظت فشار اضافی 
درجَ ساًتیگراد   80تا باضافَ  30هٌهای  :حزارت هحیط کار درجو 
درجَ ساًتیگراد   100تا باضافَ  40هٌهای  :حزارت هاده کار درجو 

 EN 61326و هٌطبق با   BFSLرفتار غیر خطی : استاندارد 
دربرابر قطب هعکىس و اتصال کىتاٍ  : حفاظت الیکتزیکی 

ولت دی سی   30تا  10 :تغذیو 
گرم   150 : وسى تقزیبی

 
    

 
 
 

 

 
 

  WIKAکاتالىگ خالصو هحصىالت شزکت  
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