Aplicações Especiais
Special Applications
Características
Válvulas Industriais
Industrial Valves

•

Competência Benkiser em aplicações higiénicas especiais para
Áreas Públicas e Indústria Alimentar

•

BENKISER Competence with hygienical Special Applications
for Public Spas and for Industrial Food Productionr

Art. 061 05 13

• Válvula de fecho automático em latão com porca ligação de entrada ½”
macho x porca ligação saída ½” macho, com ajustamento de tempo cerca
de 2 a 7 seg. a 2 bar, botão de pressão em metal

Art. 065 12 03

• Como acima descrito mas com porca ligação de entrada ⅜”
fêmea x porca ligação de saída ½” macho

Art. 065 12 01

• Como art. 065 12 03, mas com filtro

Art. 061 10 30

• Válvula de fecho automático em latão com porca ligação de entrada ⅜”
fêmea x porca de ligação ½” macho com fecho imediato, pressão da
descarga 0.5 bar, com filtro e tubo de ligação ½”, botão grande de
pressão em plástico branco

Art. 061 10 20

• Como acima descrito mas com botão de pressão em metal cromado

Art. 602 20 64

• Válvula de fecho automático para fixar na parede, instalação com porca de ligação de
entrada ½”, porca de ligação saída ½”, com ajustamento de tempo cerca de 2 a 7 seg.
a 2 bar, com botão grande de pressão em plástico

Art. 602 20 65

• Como acima descrito mas com botão de pressão em metal cromado

Acessórios e peças sobressalentes mais importantes

Botão completo
Art. 061 90 00

Botão completo
plástico branco
Art. 061 89 00

Botão completo
plástico preto
Art. 061 88 00

Pistão completo
Art. 062 01 02

Mola do Pistão
Art. 600 50 15

Art. 692 20 62
• Lança de pulverização (aspersão) com cabo isolado,
porca de ligação ¾” com fecho imediato,
pressão da descarga 0.5 bar, lança de 800 mm
Art. 692 20 60
• Como acima descrito mas com lança de 300 mm
Art. 695 30 63
• Como acima descrito, porca de ligação ¾”
para lança de pulverização ou escova de nylon

Acessórios e peças sobressalentes mais importantes

80

Lança de
Pulverização ½”
800 mm de comp.
Art. 062 95 00

Lança de
Pulverização ½”
300 mm de comp.
Art. 062 95 10

Curva com
escova de nylon
Art. 062 95 20

Pistão completo
Art. 062 03 05

Mola do Pistão
Art. 600 71 21

Camara de
pressão traseira
Art. 600 71 20

