
Технически характеристики
T-съединител 
QST-8
Специф. Номер: 153130

  Основна продуктова гама

1 / 121.06.2021 – Запазване на промените – Festo SE & Co. KG

Информационе
н лист

Белег Стойност

Размер Стандарт
Номинален размер 5 mm
Монтажна позиция по избор
Размер на контейнера 10
Конструкция Push/Pull-принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон -0.95 ... 6 bar
работно налягане в зависимост от температурата -0.95 ... 14 bar
Maritime classification see certificate
Работна среда Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Вода по декларацията на производителя на www.festo.com
Забележка за работната и пилотната среди Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK 1 - Ниска корозия под напрежение
Температура на околната среда -10 ... 80 °C
Тегло на продукта 16 g
Брой изходи 2
Брой захранващи линии 1
Пневматичен извод 1 за шлаух с външен диаметър 8 mm
Пневматичен извод 2 за шлаух с външен диаметър 8 mm
Цвят на освобождаващия пръстен син
Материал-забележка RoHS konform
Material housing PBT
Material release ring POM
Material of tubing seal NBR
Material of tube retaining claw високолегирана стомана, неръждаема
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Продукт: Тройник Festo пневматичен шлаух - шлаух - шлаух 8 мм, 8 мм, QST-8
Категория: Фитинги за пневматични системи
Марка: Festo
Тип: Тройник Festo
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www.tashev-galving.com

https://tashev-galving.com/product/062%20FST1034/troynik-festo-pnevmatichen-shlauh-shlauh-shlauh-8-mm-8-mm-qst-8
https://tashev-galving.com/cat/200633/fitingi-za-pnevmatichni-sistemi
https://tashev-galving.com/brand/festo
https://tashev-galving.com/brand/festo/troynik

