
Dispozitive de măsură şi control
Distribuitoare de aer



Caracteristici generale

Introducere

Grupul AS-Schneider Group, cu sediul în Germania, este unul dintre liderii mondiali în producţia de robinete şi distribuitoare pentru 
dispozitivele de măsură şi control. AS-Schneider oferă o largă varietate de distribuitoare de aer necesare pentru toate instalaţiile 
instrumentelor de măsură. 

Distribuitoarele de aer AS-Schneider sunt folosite pentru a livra aer instrumental către mai mulţi utilizatori. În afară de diversele tipuri de 
modele standard, putem furniza distribuitoare de aer în funcţie de nevoile specifice ale clienţilor. 

Puteţi alege dintr-o gamă largă de tipuri de conducte cu o diversitate de racorduri şi de opţiuni de materiale, optimizând instalaţia şi posibilită-
ţile de acces. Unele dintre distribuitoarele de aer ilustrate în acest catalog sunt disponibile imediat sau într-o perioadă scurtă de timp. Dimen-
siunile indicate în acest catalog se aplică în cazul tipurilor standard. În cazul în care aveţi nevoie de dimensiuni specifice pentru tipul 
dumneavoastră de instalaţie, vă rugăm să contactaţi fabrica. 

Dezvoltarea continuă a produselor poate impune, din când în când, modificarea detaliilor din acest catalog. AS-Schneider îşi rezervă dreptul 
de a efectua oricând aceste schimbări, fără o notificare prealabilă.

Toate dimensiunile din acest catalog sunt estimative şi pot fi modificate.
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• Conductă de distribuţie: 
 - Conductă de 2"

• Robinete cu manetă cu Dispozitiv 
de blocare

• Intrare:
 - Flanşă conform cu ASME sau 
EN

 - Cu filet

• Orificii ieşire:
 - Robinete cu bilă
 - Robinete cu ac
 - Fitinguri tubulare
 - Cu filet

• Material
 - Austenitic

Caracteristici standard

• Consolă de montare

• Certificări în conformitate cu EN 10204

Caracteristici nominale presiune-temperatură:
Presiunea max. de lucru 40 psi (580 bar)
Temperatura max. 50°C (122°F)

Caracteristici opţionale
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Informaţii pentru comandă 
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Distribuitoare de aer

Dimensiune

2 Conductă de 2"

Numărul de ieşiri
Lungim. aprox. (L)

Dim. A 80 mm Dim. A 120 mm
06        6 ieşiri (3 pe fiecare parte) 400 mm 480 mm
08        8 ieşiri (4 pe fiecare parte) 470 mm 590 mm
10 10 ieşiri (5 pe fiecare parte) 570 mm 730 mm
12 12 ieşiri (6 pe fiecare parte) 650 mm 850 mm
36       6 ieşiri (3 pe fiecare parte, decalaj) 500 mm 580 mm
42 12 ieşiri (6 pe fiecare parte, decalaj) 740 mm 940 mm

Intrare

NGA Flanşă 1" Clasa 150 RF JN6 3/4 NPT filet exterior
NGB Flanşă 1" Clasa 300 RF JN8 1 NPT filet exterior
QLD Flanşă EN1092-1 DN25 PN40 B1 LN6 3/4 NPT filet interior
JJ6 G 3/4 filet exterior (BSP paralel) LN8 1 NPT filet interior
JR8 R 1 filet exterior (BSP conic)
LP6 Rp 3/4 filet interior (BSP paralel)
LP8 Rp 1 filet interior (BSP paralel)

Orificiu ieşire Dimensiune A

A04 Robinet cu bilă 1/2 NPT filet interior, mâner fluture 80 mm
A02 Robinet cu bilă 1/4 NPT filet interior, mâner fluture 80 mm
B04 Robinet cu bilă 1/2 NPT filet interior, manetă 120 mm
B02 Robinet cu bilă 1/4 NPT filet interior, manetă 120 mm
ATD Robinet cu bilă, mâner fluture cu  fiting de compresie cu inel taietor unic 12S 80 mm
BTD Robinet cu bilă, cu  fiting de compresie cu inel taietor unic 12S 120 mm
AKD Robinet cu bilă, mâner fluture cu fiting  fiting de compresie cu inel taietor dublu 12 mm 80 mm
AKM Robinet cu bilă, mâner fluture cu fiting  fiting de compresie cu inel taietor dublu 1/2" 80 mm
BKD Robinet cu bilă, manetă cu fiting de compresie cu inel taietor dublu 12 mm 120 mm
BKM Robinet cu bilă, manetă cu fiting de compresie cu inel taietor dublu 1/2" 120 mm
004 1/2 NPT filet exterior 80 mm
002 1/4 NPT filet exterior 80 mm

Racord golire

4 Tipul de robinet aşa cum este indicat 
anterior, 1/2  NPT obturat

2 Tipul de robinet aşa cum este indicat 
anterior, 1/4  NPT obturat

J 1/2 NPT filet exterior
H 1/4 NPT filet exterior

Material

P Austenitic

Opţiuni – Specificare în ordine alfabetică (întâi cifrele, apoi literele)

P Consolă de montare pentru conducta de 2" şurub dreapta 'U'
W Consolă pentru montarea pe perete
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