
3-181

Vymezovací deska pro přírubovou verzi typ XSz 50, model 0557164
Všechny elektromagnety se dodávají bez konektorů. Pokud je požadována, vyberte
typ M/P15737.

* Montáž možná jen s přírubovým typem 0545005

PŘÍSLUŠENSTVÍ XSz
XSz Bezpečnostní tlumič – přírubový spoj

XSz Tlumicí modul – měkký start

XSz Tlumicí modul – měkký stop

Indikátory poruchy pro pojistné ventily XSz

Typ MODELY
XSz 8 MB002B
XSz 10/XSz 10 V 0016422
XSz 20 0016522
XSz 32 0016622

Popis XSz8 XSz 10 XSz 20 XSz32 XSz 50 XSz 10 V Poznámky MODELY
Tlakový spínač  ● ● ● ● ●* ● Spíná při každém sepnutí ventilu, 0881400

reakční doba závisí na ventilu

Chybové hlášení  ● ● ● ● ● ● Sepne jen v případě poruchy 1028063
Vyrovnávání tlaku  ● ● Pro samostatně používanou spojku a brzdu 1028100

Lze namontovat přímo na ventil
Přímá přírubová montáž
Malá hmotnost
Malá velikost
Splňuje požadavky obsažené v
bezpečnostních předpisech
Volný průchod tlumičem eliminuje
případnou překážku

Přestože pojistné ventily XSz nepotřebují žádné externí
elektrické sledování pro plnění pojišťovací funkce, u
některých aplikací musí být vizuální elektrická nebo
akustická signalizace poruchového stavu.
Toho lze dosáhnout indikátory poruchy namontovanými
na pojistném ventilu XSz.

0,6 ... 8 0,6 ... 8 Od 2 bar dc 1020113.0700

0,6 ... 8 0,6 ... 8 Od 0 ... 2 bar ac 1020113.3703

0,6 ... 8 0,6 ... 8 Od 0 ... 2 bar dc 1020141.0800

0,6 ... 8 0,6 ... 8 Od 0 ... 2 bar ac 1020141.3803

Plynulý start Napětí MODELY

XSz 32 2 ... 8 ac./dc 1022023.0200

XSz 50 2 ... 8 ac./dc 1022035.0800

Typ Napětí MODELY

Kompaktní provedení
Jednoduchá instalace
Menší opotřebení
Zmenšení hluku
Lze použít náběhový ventil pro měkký záběr
pneumaticky ovládané spojky na lisech a také
pro měkký nárůst tlaku na stroji. Může být připojen
přírubou přímo k portu 1 (P) pojistného ventilu XSz 32
a pomocí přizpůsobovací desky na XSz 50. Má
zaměnitelný obtokový vstupní otvor pro přizpůsobení
individuálním provozním podmínkám.

Kompaktní provedení
Snadno se přizpůsobuje převládajícím
provozním podmínkám
Menší hluk a opotřebení
Lze použít náběhový ventil pro měkký záběr
pneumaticky ovládané spojky na lisech a také pro
měkký pokles tlaku na stroji. Je zapojen na výstupní
straně pojistného ventilu a funguje jako 2/2 směrový
regulační ventil, který je v klidovém stavu otevřený.
Spínací poloha se monitoruje pomocí mechanického
nebo bezkontaktního spínače.
Ventil pro měkké zastavení lze přírubou připojit přímo
na port 3 (R) pojistného ventilu XSz 32 a XSz 50

Vyrovnává
ní tlaku
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