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IBV

IBV
A válvula de latão IBV topo de linha foi concebida para os rigores de um projeto comercial
Características

Modelos

Especif.

Recursos

Construída a partir de latão sólido para anos de funcionamento sem problemas em qualquer condição, a IBV da Hunter é
uma válvula criada para as condições mais difíceis em qualquer projeto comercial. Com um corpo e tampa de latão,
construídas para suportar até 15 bar, a IBV também inclui um robusto eixo de controle de fluxo de aço inoxidável. O
modelo IBV foi concebido para incorporar muitas das funções líderes no setor que se pode encontrar nas válvulas da
Hunter, incluindo o solenóide e o diafragma ICV. Junte-lhe um par de opções e forneça o IBV com um grau ainda maior
de desempenho de confiança: o regulador de pressão Accu-Sync mantém a pressão a jusante constante e o sistema
Filter Sentry™ mantém a válvula livre dos detritos encontrados em águas residuais e lagos. Construída para suportar os
rigores de situações de pressão elevada, a IBV é uma solução de válvula de classificação comercial para anos de um
funcionamento confiável.
A purga manual externa e interna permite a ativação rápida e fácil "na válvula"
Design de vedante de diafragma com duplo assento para um desempenho superior antivazamentos
O diafragma EPDM e a sede EPDM reforçados com tecido garantem um desempenho superior em todas as
condições
Compatível com os solenóides latching CC da Hunter para utilizar com controladores a baterias
Os parafusos da tampa permitem uma manutenção simples das válvulas
A capacidade de baixa vazão permite a utilização dos produtos de micro irrigação da Hunter
Solenóide encapsulado de 24 V CA com êmbolo cativo para maior simplicidade das manutenções
Classificação da temperatura: 66° C
Período de garantia: 5 anos

Controle de fluxo
Filter Sentry™

[1]

[2]

Suporte Accu-Sync™
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