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Cechy Materiały Specyfikacje

Protokół Tee
Mosiądz, chromowany mosiadz
lub nierdzewna stal

Elastyczne węże
Stal nierdzewna 316L wewnętrzny 
rdzeń
Monel® wewnętrzny rdzeń na tlen
PTFE wewnętrzne

Złącze wlotowe
316L nierdzewna stal 
lub mosiądz

Zawór zwrotny
Viton®  (or neoprene for ammonia)

Wspornik
304 nierdzewna stal

Maksymalne ciśnienie wlotowe
3500 PSIG (240 BAR) 
4500 PSIG (310 BAR) opcjonalnie 
6000 PSIG (415 BAR) opcjonalnie

Temperatura
-40°F do 140°F (-40°C do 60°C)

Waga (Single Stage)
3.1 lbs. (1.4 kg)

Waga (Dual Stage)
    3.5 lbs. (1.6 kg)

Podłączony port w bloku gazowym 
Ułatwia czyszczenie

Integralny zawór zwrotny na wlocie
Brak zanieczyszczeń podczas wymiany 
cylindra

Uchwyt mocowania
Dostosowuje się dobrze do każdej
powierzchni

Połączenia
CGA, DIN 477, BS 341 i inne

529 0126 shown with regulator (sold separately)

 Seria ta przeznaczona jest do wygodnego montażu 
ściennego z dowolnym regulatorem CONCOA. 
Montaż scienny zapewnia łatwość użycia, zapobiega 
zniszczeniom regulatora i poprawia bezpieczeństwo. 
Seria ta dostępna jest w wersji z chromowanego 
mosiądzu lub nierdzewnej stali. Ta opcja jest
w komplecie z 900 mm elastycznym wężem ze stali 
nierdzewnej w pancernej obudowie.

Protocol Station

Manifolds
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DISTRIBUTION
SYSTEMS

Numer zamówienia Opis
Add letter "M" after any regulator  
order number.

For example, 422 1331-580 with a protocol station wall mount, the order number would be 422 1331-580M

To order separately:

529 0101-CON Protocol station dla jednostopniowych regulatorów z mosiądzu z max ciśnieniem wlotowym 3500 PSIG (240 BAR) 

529 0102-CON Protocol station dla jednostopniowych regulatorów z chromowanego mosiądzu z max ciśnieniem wlotowym 3500 PSIG

529 0103-CON Protocol station dla jednostopniowych regulatorów z nierdzewnej stali z max ciśnieniem wlotowym 3500 PSIG (240 BAR) 

529 0104-CON Protocol station dla dwustopniowych regulatorów z mosiądzu z max ciśnieniem wlotowym 3500 PSIG (240 BAR)

529 0105-CON Protocol station dla dwustopniowych regulatorów z chromowanego mosiądzu z max ciśnieniem wlotowym 3500 PSIG 

529 0106-CON Protocol station dla dwustopniowych regulatorów z nierdzewnej stali z max ciśnieniem wlotowym 3500 PSIG (240 BAR) 

529 0121-CON Protocol station dla jednostopniowych regulatorów z mosiądzu z max ciśnieniem wlotowym4500 PSIG (310 BAR)

529 0122-CON Protocol station dla jednostopniowych regulatorów z chromowanego mosiądzu z max ciśnieniem wlotowym 4500 PSIG 

529 0123-CON Protocol station dla jednostopniowych regulatorów z nierdzewnej stali z max ciśnieniem wlotowym 4500 PSIG (310 BAR) 

529 0124-CON Protocol station dla dwustopniowych regulatorów z mosiądzu z max ciśnieniem wlotowym 4500 PSIG (310 BAR) 

529 0125-CON Protocol station dla dwustopniowych regulatorów z chromowanych z max ciśnieniem wlotowym 4500 PSIG

529 0126-CON Protocol station dla dwustopniowych regulatorów z nierdzewnej stali z max ciśnieniem wlotowym 4500 PSIG (310 BAR) 

529 0133-CON Protocol station dla jednostopniowych regulatorów z maksymalnym ciśnieniem wlotowym 6000 PSIG (405 BAR) 
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529 0101 Dimensions Shown

Instalacja

Dane dotyczące zamówień

Manifolds
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