
TYCENMECH 05/09 A Tyco fenntartja a jogot, hogy a dokumentum tartalmát előzetes bejelentés nélkül módosítsa
Ez a dokumentum egy fordítás. Kétség, hiány vagy ellentmondás esetén az eredeti angol TYCENMECH változatot tekintse elsődlegesnek.

Anyagspeci'káció
Test:
Lágyvas az ASTM A-536 szabvány 
előírása szerint, 65-45-12 osztály. 
Szín: piros
Szűrő kosár:
Rozsdamentes acél 304 anyagminő-
ségű rúd és szita felület. Lyukméret; 
1,6 mm a 2 – 3” tartományban; 3,2 
mm a 4 - 12" tartományban. Más 
lyukméretekhez vegye fel a kapcso-
latot a Grinnell céggel.

Kuplung és véglezáró: 
Lágyvas az ASTM A-536 szabvány 
előírása szerint, 65-45-12 osztály.
Csavarok/anyák:
Edzett, ovális nyakú , különleges fejű 
csavarok és nehéz hatlapfejű anyák 
az ASTM A-183 szabvány előírásai 
szerint, minimális szakítószilárdság 
110 000 psi. Szokásosan galvanizált 
cinkbevonattal.
Kuplung tömítés:
E osztály EPDM (az ASTM D-2000 
szabvány előírásai szerint tervezve). 

Alkalmazási hőmérséklettar-
tomány -40 °C – +110 °C (-40 °F 
– +230 °F). Javasoljuk vizes alkal-
mazásokhoz, higított savakhoz, 
olajmenetes  levegőhöz és sok 
vegyianyaghoz. NEM HASZNÁLHATÓ 
KÖOLAJSZÁRMAZÉKOKHOZ.
Más anyagú tömítések külön kérésre.
Űrítő dugó:
Szénacél az ANSI B-16.11 szabvány 
előírásai szerint.

*  A legnagyobb üzemi nyomás a Grinnell Y kőfogó szűrő teljesítőképességének függvénye. A rendszer legnagyobb üzemi nyomása 
függ a szereléshez használt merev kuplungok tulajdonságaitól és a rendszerelemek nyomásállóságától.

Általános megjegyzések: A tervező felelősségi körébe tartozik, hogy kiválassza az adott szolgáltatásra alkalmas termékeket és 
biztosítsa azt, hogy a rendszer nem lépi túl a megengedett nyomás és teljesítmény adatokat. Mindig olvassa el és értse meg a 
berendezés konstrukcióját. Soha ne szerelje ki a csővezeték egy elemét és ne javítsa vagy módosítsa a csővezeték hibáit anélkül, 
hogy előtte a rendszert nem nyomásmentesíti és nem üríti ki. Az anyagot ellenőrizze, hogy megfelel-e az adott alkalmazáshoz.

TFS&BP cikkszám Névleges méret  Cső külső 
átmérője (OD)
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mérete

Cv értékek** Hozzáve-
tőleges súly

mm
mm

bar
coll psi mm mm coll NPT l/perc kg

Különböző elemek, kőfogó 
szűrők, „Y” kőfogó szűrő 

MODELL 760

** ** A Cv értékek víz áramlásra vonatkoznak +20° C (+68° F) hőmérsékleten


