
Odpojovač trysky volnoběhu LEKR

Použití
Odpojovač umoáiuje anebo naopak zamezuje prutoku směsi.

Popis
Elektromagneticlqý odpojovač se skládá z kompletního tělesa cívky, ve kterém je umístěna civka s kontakíem,
magnetickým jádrem, vodící trubkou a plechem jádra. V kompletní cívce je antimagnetická podložka tlačná
pružina a komplefirí jehla trysky. V kompletním tělese je nasazeno sedlo ventilu a z vnější shany je na připevňovací
závitMl2 x 1 nasazen těsnící kroužek.
Kompletní cívka je v tělese po obvodě utěsněna těsnícím O kroužkem a plášť, na němž je připevněn unáŠeČ, je
pevně zaválcován. V klidovém stavu je jehla tlaěena pružinou do sedla.

Funkce
Při přivedeni elektrického proudu do odpojovače je kompletní jehla vtažena do cívky tak, aby byl uvolněn prutok

směsi běhu naprázdno. Při přerušení napájeni elektrich_ým proudem jehla vlivem tlaku pružiny dosedne do sedla

ventilu azamezitak dalšímu pruchodu směsi.

Pracovní podminky
Správnou funkci odpojovače lze zaruóit za následujících podmínek:
a) odpojovačje namontován ve vodorovné poloze
b) teplota okolí nepřesárhne -30"C až +90oC ( krátkodobě 100"C ).

Techniclré údaje
Jmenovité napětí
Dovolené napětí
Spínací napětí
Rozpínací napětí
Spoťeba proudu
Teplotní součinitel
životnost
Odpor vinutí cívky

Telefon: +420 596237 754-5
Telefon: +420 596 238 050
Fax: +420 596238054

lZY:
15V:
max. 8,3V: při 20oC
min. 3,5V = při 20.C
max.0,194 při 8,3V a2a"C
0,33vl l0"C
min. 105 sepnutí
48+2,5 Ohmů při 20"C

Mobil: +420733 602938
e-mail: hejcmanova@zlatnik.cz
http: www.zlatnik.cz

Provedení a povrchová úprava
Elektromagnotický odpojovač je běárého provedení, z hlediska technologického i konstrukěního provedení

odpovídá pofudavkům provozu a prosďedí.
Powchová úprava je provedena zinkováním. Způsob provádění powchoqých úprav je stanoven interními předpisy

výrobce.

Zánlka
Záruénidoba na elektromagnetický odpojovač se stanovuje na 12 měsíců od předrání qýrobku uživateli.
Výrobce ruěi za správnou funkci odpojovače za předpokladu, že byla zákazlttkem dodržena ustanovení dle
pracovních podmínek a technických údajů.

§kladování
Odpojovače je nutno skladovat v suchých, uzavřených, dobře věfiatelných místrrostech s prostředím
prostým žíravychpaí a aglosivních plynŮ.


