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—  ВОДА 

PN 16
DN 50/80

 Характеристики на продукта
—   За директен подземен монтаж, без изискване за монтажни шахти
—   Няма нужда от ревизионна камера, благодарение на шпиндела
—  Оборудван с автоматичен въздушен вентил VAG DUOJET® 264 DN 50
—   Задейства се от течната среда
—   Компактна конструкция, малко вътрешни части
—   Тройна функция
�   голям отвор за изпускане и продухване на големи обеми въздух
�   малък отвор за изпускане на малки обеми въздух при пълно работно налягане
—   Висока пропускателна способност до скоростта на звука с помощ та на стабилизиран 

поплавък
—   Изпускателен отвор с муфа с резба
—   Окончателни изпитвания съгласно EN 12266 (DIN 3230 част 4)

Материали
—   Шпиндел и вътрешни части —  от неръждаема стомана
—   DUOJET® —  корпус и капак —  от сферографитен чугун по EN-JS 1030 (GGG-40)
—  Капаче на шпиндела — от устойчива на корозия алуминиева сплав

Защита от корозия
—  Всички компоненти са от устойчиви на корозия материали или с епоксидно покритие

Област на приложение
—   Максимална работна температура: 50° C
—   Минимално налягане за уплътняване на малки отвори 0,3 bar

Алтернативи
—   Монтажна дълбочина 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m и 1,75 m
—   При налягания между 0,1...0,3 bar – специално уплътнение

Принадлежности
—   Повърхностна кутия (пластмасова), осно-

ва по DIN 3583, маркирана с: „VAG Be- und 
Entlüftungsgarnitur“ (клапани за продухване и 
обезвъздушаване)

—   Пластмасова базова плоча
—   Пластмасова заобикаляща пластина
—   Изпускателно съединение:

RD 1,0 m
RD 1,25 m
RD 1,50 m
RD 1,75 m

Област на приложение: Вода Окончателни изпитвания съгласно EN 12266
DN, 
mm

PN, bar Maксимално работно 
налягане, bar

Maксимална работна 
температура при неутрални 

течности, °C

Изпитвателно налягане с вода, bar

в корпуса в гнездото
80 16 16 50 24 16

80 BAIO 16 16 50 24 16

Кат 1914-А
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Размери / тегла

Алтернативи за свързване

Алтернативи за монтаж

Фланец DN 80
Под земята

BAIO® втулково 
съединение DN80

Над земята

За техническите данни относно пропускателната способност и 
способността за обезвъздушаване вижте следващата страница.

Тръбно съединение Unterfl ur Монтажна дълбочина, m Конструктивна 
височина H, mm

Тегло,
kgпод земята Rd над земята Rd

Фланец DN 80 (DIN 2501)
BAIO® втулково съединение DN 80

1,00 0,75 795 44
1,25 1,00 1045 48
1,50 1,25 1295 52
1,75 1,50 1545 56
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Изпускане и засмукване на въздух

Внимание: По-висока пропускателна способност – по заявка
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Работно налягане, bar

Работно налягане, bar

Скорост на въздуха, m/s

Работно налягане, bar

Скорост на изпускане на въздуха 
(голям отвор)

Скорост на изпускане на въздуха (малък отвор за изпускане 
на малки обеми въздух при пълно работно налягане)

Скорост на засмукване на въздуха
(голям отвор)

* Автоматичен въздушен вентил BEV DN 50/80
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