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Kiegészítők

l indab | szabályozók és mérőelemek

IK

DRHTG

HANDLE

MSATS PPWS, P0WS

VREDF 15 60, VREDF 15 100

AXFL

KOMHY

KOMHY LONG

LÖMOK

HYLLA PNEU

Szigetelő sapka IK
50 mm-nél vastagabb szigetelés esetén fennáll a 
veszély, hogy a szigetelés úgy eltakarja a forgató 
perselyt, hogy azt nehéz lesz megtalálni vagy 
használni. A szigetelő persely jó hozzáférést biztosít 
a szelepkarhoz 100 mm vastag szigetelés esetén. 
Gyorsan és egyszerűen felszerelhető - csak rá kell 
pattintani a forgatóperselyre. Mindegyik Lindab 
szelep perselyéhez illeszkedik, legyen az kör vagy 
négyszög keresztmetszetű.

DRHTG fogantyú
Erős forgatókar a beállítás megkönnyítésére. Mindegyik kézi beállítású 
szelephez illeszkedik.

HANDLE fogantyú
A DTHU tartókonzollal felszerelt motoros elzárószelephez illeszthető 
elzárókar. Alkalmazható ideiglenes beállításhoz/elzáráshoz mielőtt a 
motort felszerelik, vagy tartós alternatívaként a motor helyett.
Folyamatos állítás 0–90°-ig. 8×8 mm tengelyhez.
Rögzíthető két lemezcsavarral/szegeccsel.

MSATS PPWS készlet
Készlet pneumatikus aktuátor felszereléséhez. A készlet minden 
szükséges elemet tartalmaz.

MSATS P0WS készlet
Készlet pneumatikus aktuátor felszereléséhez. A készlet minden 
szükséges elemet tartalmaz.

Tengely hosszabbító VREDF 15 60
60 mm hosszú 15 mm. A standard szelepek motorral való összeépítésére 
alkalmazzák. A Belimo LM, NM és AM motorokhoz illeszkedik. Két 
önmetsző csavarral kell a fogantyúra erősíteni.

Tengely hosszabbító VREDF 15 100
100 mm hosszú 15 mm. A standard szelepek motorral való összeépítésére 
alkalmazzák. A Belimo NM, AM, LF és AF motorokhoz a Sauter AK 31 P és 
AK 41 P pneumatikus aktuátorokhoz illeszkedik. Két önmetsző csavarral 
kell a fogantyúra erősíteni.

Tengely hosszabbító AXFL
Egy 55 mm hosszú, 15 mm tengely. Standard szelepek motorral való 
összeépítésére alkalmazzák. A tengelyhez csavarral kell rögzíteni.

KOMHY tartó konzol
Belimo LM, NM, AM, LF és AF motorokhoz és a Sauter AK 31 P és AK 41 
P pneumatikus aktuátorokhoz illeszkedik. A persely tartóperemére kell 
illeszteni, a másik végét pedig szegeccsel a szeleptesthez rögzíteni.

Motortartó konzol KOMHY LONG tartó konzol
A sapka köré felszerelve, a szabályozó testhez rögzítve szegeccsel.

LÖMOK tartó konzol
Belimo LM és NM motorokhoz illeszkedik. A persely pereméhez kell 
rácsavarozni.

Szerelő konzol HYLLA PNEU
Az MSATS készletben található csavarokkal rögzíthető a DTHU és a 
DTHIU termékekhez.
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