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pontos nyomáskijelzés, nagyfokú biztonság
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A ViPR egy beépített nyomásszabályzóval rendelkező gázpalack szelep, acetilén és 300 (200) bar töltet 
nyomású semleges gázokat, valamint oxigént tartalmazó gázpalackokhoz, mely könnyen használható 
és fokozott biztonságot nyújt. Az ergonomikus kialakítású szelepvédő lehetővé teszi a palack könnyű 
kezelhetőségét és megvédi a szelepet a sérülésektől. A beépített kétfokozatú nyomásszabályzó biztosítja 
a szinte állandó üzemi nyomást. A ViPR szelep költséget takarít meg azáltal, hogy nem szükséges saját 
nyomásszabályzót vásárolni és üzemeltetni.

•  Könnyű működtetés
•  Mindig az aktuális nyomás kijelzése
•  Pontos kimeneti nyomás (acetilén), gázátfolyási mennyiség (semleges gáz)
•  Költséget takarít meg: nincs több reduktor beszerzés, nincs több reduktor karbantartás
•  Nagyobb biztonság: kombinált szelep és nyomásszabályzó, megbízható nyomásszabályozás, amelyet a Linde 

szakképzett munkatársai ellenőriznek minden alkalommal, amikor a szelep (a palack) elhagyja a töltő üzemet

Töltő csonk méret DIN 477-1 – No. 3.1
Felhasználói kimeneti oldal típusa Gyors csatlakozó EN 561 F vagy LH3/8”
Szeleptest anyaga Sárgaréz
A szelep alapanyagára vonatkozó előírás EN 12165
Tömeg (gr) 1900
Paraméterek
Üzemi nyomás 18 bar, 15 °C-os  referencia hőmérsékleten
Kimeneti nyomás Névleges: 0–1,2 bar Min. 0 bar Max. 1,5 bar
Szelep működési hőmérséklet tartománya  Min. –40 °C Max. 65 °C      
Csatlakozó méret a palacktesthez DIN 477-1 – W 31.1

Töltő csonk méret ISO 5145 No. 30
Felhasználói kimeneti oldal típusa Gyors csatlakozó EN 561 N vagy RH 1/4”
Szeleptest anyaga Sárgaréz
A szelep alapanyagára vonatkozó előírás EN 12165
Paraméterek
Üzemi nyomás Névleges: 300 bar Min. 0 bar Max. 360 bar
 15 °C-os  referencia hőmérsékleten
Gázátfolyás, illetve kimeneti nyomás értéke 0–40 l/perc, 0–12 bar
Szelep működési hőmérséklet tartománya  Min. –40 °C Max. 65 °C
Csatlakozó méret a palacktesthez 11363-1 – 25E

Acetilén

Semleges gáz valamint oxigén

Termékleírás

Előnyök

Jellemzők


