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DANE TECHNICZNE

Dopuszczalna wartość chropowatości i odchyłki
płaskości powierzchni przyłączeniowej płyty.

Zawór stałego kierunku przepływu
typ UZFC 5

NG 5 30 MPa do 15 dm3/min.

ZASTOSOWANIE

Zawór stałego kierunku przepływu typu UZFC 5 przezna−
czony jest do nadawania strumieniowi cieczy na wyjściu
kierunku A do B niezależnego od kierunku zasilania wej−
ścia A1; B1. Zawory montowane są warstwowo pod re−
gulator przepływu typu 2 FRM 5 i posiadają identyczny
plan przyłącza.

1. − Pierścień uszczelniający 12,3 x 2,4 szt. 4.

Mocowanie zaworu do płyty śrubami M5 x 80 − 10.9
wg PN−74/M−82302 (DIN 912) − 4 szt. dokręconych mano−
metrem 6 Nm.
Śruby i płyta przyłączeniowa nie wchodzą w skład zaworu.
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I PRZYŁĄCZENIOWE

 !"#$#%!"&'( )*+ %&*',-&+.

 *+ *',#*/0#12&3 ,,45 6 7865&!%9: %&2,&:;<=

'"0#12&+<&%1 > ,,?85#@8A6 6 <=

B91'*%#'$!;)!"&'"C)" %2 %9: %&2,&: *+ ,):2. 7865#@5D5

)!"&'")%9: %&2,&:<&%1 > 75E5#@5E6

)!"&'" -" %:+'F * G ,)H ,IJD

)!"&'" -" %:+'F * "&+ > ,I?D

K")*:#%;!;L%#; ! '"% ;:#&'*&'*0'(  MNDA?

 < N G1JA?O



−2−  WK 491 920

UZFC    5   22 *

B A

SPOSÓB ZAMAWIANIA
Zamówienie wg zakodowanego jak niżej symbolu należy kierować na adres producenta.

Ewentualne dodatkowe wymagania określone w sposób opisowy (do uzgodnienia z producentem)

Seria konstrukcyjna
22 = 22
(20−29) − niezmienne wymiary przyłącza i zabudowy

Rodzaj uszczelnienia
Guma = bez oznaczenia
Viton = V

Wielkość nominalna
NG5 = 5

Przykład: UZFC−5/22

SYMBOL GRAFICZNY

Zawór stałego kierunku przepływu

Numer serii  konstrukcyjnej                                                                                       

(20-29) - niezmienne wymiary przyłącza i zabudowy            = 2X 

seria 22                                                                  = 22  

Rodzaj uszczelnienia 

 

NBR  (dla cieczy na bazie olejów mineralnych)    = bez oznaczenia 

FKM   (dla cieczy na bazie estrów fosforanowych)                = V   

UWAGA: 

Symbole zaznaczone drukiem pogrubionym oznaczają preferowaną wersję wykonania dostępną w krótkim 

terminie dostawy.  

 

Przykład zamówienia:  UZFC - 5/22
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