H Y D R AU L I C K É
V E N T I LY

Firma SUN Hydraulik je lídrem v produkci vestavných ventilů a udává technické standardy.
Jejich výrobky se staly synonymem funkčnosti a spolehlivosti.
Jsme rádi, že BIBUS s.r.o. může nabídnout optimální řešení pro řízení průtoku ve Vašich
hydraulických aplikacích.

Inovativní
produkty

Kompletní
produktová řada

Včasnost
dodávky

Od počátku stanovují ventily
standard v oblasti vestavných
ventilů. Tzv. plovoucí konstrukce
kartuše SUN umožňuje přesný
a spolehlivý provoz při vysokých
průtocích i tlacích, bohatě
dimenzované průtočné průřezy
umožňují návrh kompaktních
rozvaděčů až o 50% oproti
srovnatelným výrobkům.

Pět základních velikostí a portfolio
typů řízení (tlak, průtok a zatížení)
umožní optimalizovat Vaše
aplikace. Každá vyšší velikost
ventilu zdvojnásobí ovládaný výkon
nebo průtok.

Požadovaný termín dodání je
důležitý. Dostupnost produktů
v distribuční síti umožňuje
odeslání toho pravého produktu
během jediného dne.
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HYDRAULICKÉ VENTILY
Vestavěný zesilovač s připojením pomocí Bluetooth
•
•
•
•
•

Programování pomocí chytrého telefonu
Jednoduché komunikační prostředí pro nastavení na místě
Připojení pro Apple a Android
Ochrana heslem chrání před neautorizovaným přístupem
Není třeba programovacích adaptérů ani kabelů

Filtrační kartuše sun
•
•
•
•
•
•

Integrovaná filtrace, prémiová ochrana
Kompaktní konstrukce, integrovaná do standardních vývrtů SUN
Filtrace 3, 10, 25 a 40 micron
Provozní tlak až 350 bar
Nízká tlaková ztráta
Nerezové provedení na přání

Elektromagnetické ventily s vysokým průtokem

•
•
•
•
•

Maximální provozní tlak 350 barů
Pilotní ovládání, konstrukce s extrémně malými průsaky
Průtok až 480 l/min na jeden ventil
Různé typy cívek, konektorů a napětí
Cívky jsou zaměnitelné s ostatními řadami elektromagnetických
ventilů SUN

Elektromagnetické ventily
•
•
•
•
•
•

Maximální provozní tlak 250 bar
2 polohové, 2, 3 a 4cestné
Šoupátkové provedení
Průtok až 45 l/min
Různé typy konektorů a napětí, včetně Deutsch, Twin Lead,
ISO/DIN 43650pro 12 i 24 VDC
Alternativně i manuální ovládání
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