
Zastosowanie
Zasilanie pneumatycznych urz¹dzeñ pomiarowych, regulacyj-
nych i steruj¹cych sprê¿onym powietrzem o ciœnieniu od 0,2 do
6 bar.

Stacje redukcyjne powietrza stosowane s¹ do redukowania i
utrzymywania na sta³ym poziomie ciœnienia sprê¿onego po-
wietrza niezbêdnego do pracy ró¿norakich urz¹dzeñ pneuma-
tycznych.
Stacje redukcyjne powietrza mog¹ pracowaæ w szerokim za-
kresie ciœnieñ wejœciowych:
Wejœcie (ciœnienie przed stacj¹) 2,5 do 16 bar
Ciœnienie na wyjœciu (ciœnienie zredukowane)
ustawiane na poziomie 1,4 bar zasila urz¹dzenia pracuj¹ce
w standardowych uk³adach pneumatycznych. W wypadku innych
zastosowañ mo¿liwa jest regulacja ciœnienia w zakresie 0,2 do
4 bar, w wykonaniach specjalnych w zakresie 2,5 do 6 bar.

W zale¿noœci od typu urz¹dzenia stacje redukcyjne powietrza
sk³adaj¹ siê z nastêpuj¹cych elementów:
– 1 reduktor ciœnienia typu 50 ES, nastawa wartoœci zadanej

w zakresie 0,2 do 4 bar (wykonania specjalne 2,5 do 6 bar).
Szczegó³owe informacje zawiera karta T 2555.

– 1 filtr ze œrub¹ spustow¹ kondensatu.
– 1 manometr ciœnienia wejœciowego do pomiaru w zakresie

0 do 10 lub 0 do 16 bar.
– 1 manometr ciœnienia zredukowanego do pomiaru w za-

kresie 0 do 4 bar (wykonanie specjalne 0 do 6 bar).
– 1 zawór odcinaj¹cy lub prze³¹czaj¹cy.

Wykonania (rys. 2)
Urz¹dzenia przystosowane s¹ do pracy w ró¿nych warunkach
eksploatacyjnych. Ró¿ni¹ siê one zasadniczo maksymalnym
wydatkiem powietrza i dostêpnoœci¹ podczas konserwacji (np.
wymiana filtra, spuszczane kondensatu etc.).
Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce wykonania:
typ 707-1: z reduktorem ciœnienia, przy³¹cze G 3⁄8
typ 707-3: z reduktorem ciœnienia, przy³¹cze G 1⁄2
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Rys. 2 · Wykonania i wymiary stacji redukcyjnej typu 707
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Zastosowanie stacji redukcyjnej powietrza
Stacja typu 707-1 jest najmniejsz¹ stacj¹ z tego typoszeregu.
Najczêœciej stosowana jest w ma³ych uk³adach pneumatycz-
nych lub we wspó³pracy z pojedycznymi urz¹dzeniami.
Stacja typu 707-3 w du¿ym stopniu odpowiada stacji typu
707-1 , ale z przy³¹czem G 1⁄2, jest wyposa¿ona w wiêkszy filtr
i dostarcza wiêkszej iloœci powietrza.

Tekst zamówienia
Stacja redukcyjna powietrza typu 707-...
Wyjœcie 0,2 do 4 lub 2,5 do 6 bar.

Zmiany techniczne zastrze¿one

T 8540 PL

Dane techniczne

Typ 707-1 707-3

Elementy wchodz¹ce 
w sk³ad stacji redukcyjnej powietrza

reduktor ciœnienia typu 50 ES
filtr
manometr ciœnienia wejœciowego
manometr ciœnienia zredukowanego
zawór odcinaj¹cy

Ciœnienie wejœciowe min. 2,5 bar, jednak przynajmniej 1,2-krotnoœæ ustawionej wartoœci zadanej

max. 16 bar

Wydatek powietrza przy ciœnieniu roboczym 2 m3/h 5 m3/h

Wyjœcie mo¿liwoœæ nastawy w zakresie od 0,2 do 4 bar 1)

Dopuszczalna temperatura otoczenia 0 do 50oC
1) 2,5 do 6 bar na ¿yczenie klienta
Uwaga: Je¿eli nie podano inaczej, to wszystkie ciœnienia s¹ wartoœciami ciœnienia pe w bar (nadciœnienie).
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