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SFW-VP RoHS  PA  POM  
+100°

-30°

Přetlakový vzduch

Odvzdušňovací zátka SFW-VP v hydraulickém okruhu

Běžné provozní podmínky Je-li v zásobníku tlak nižší než 0,030 baru
dojde k nasátí vzduchu do zásobníku
prostřednictvím odvzdušňovací zátky.

Je-li v zásobníku přetlak vyšší než 0,350 (nebo
0,700) baru, je přebytečný vzduch vypuštěn
prostřednictvím odvzdušňovací zátky.

Olej

Podtlak vzduchu

Olej

Minimální a maximální
rozsah olejové náplně

Olej

Maximální tlak
vzduchu 0.350 baru

MAX

MIN

Odvzdušňovací zátky tlakové
s dvojitým ventilem a zajištěním proti otevření, 
Technopolymer

MATERIÁL
 - Víčko: Technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva černá, matný 

povrch. Grafický symbol "Dvojitý ventil".
 - Závitový díl: technopolymer na bázi acetalu (POM), barva černá, 

matný povrch.

TĚSNÍCÍ KROUŽEK
Syntetická pryž NBR.

PŘETLAKOVÝ VENTIL
Technopolymer s O-kroužkem ze syntetické pryže NBR a pružinou 
z nerezové oceli.
Nastavený přibližně na 0,350 barů (na vyžádání lze nastavit na 0,700 
barů).

SACÍ VENTIL
Těsnící disk z technopolymeru s O-kroužkem ze syntetické pryže 
NBR a pružinou z nerezové oceli.
Nastavený přibližně na 0,030 barů.

KRUHOVÝ VZDUCHOVÝ FILTR
Polyuretanová pěna "tech-foam" (na bázi polyesteru), velikost 
filtrovaných částic 40 µ.

KLÍČ
Sklopná hlava klíče z technopolymeru na bázi acetalové pryskyřice 
(POM), barva červená, tělo z profilované nerezové oceli. Na vyžádání 
a pro dostatečné množství lze dodat rovněž hlavu klíče v barvě černé.

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA 
100 °C

POJISTNÉ ZAŘÍZENÍ PROTI NEOPRÁVNĚNÉMU 
VYŠROUBOVÁNÍ „VANDAL-PROOF“ (ELESA PATENT)
Speciálně navrženo k ochraně zátky před nepovoleným 
vyšroubováním. Zátka je vybavená mechanismem pro "kontrolu 
utahovacího momentu", který zaručuje optimální těsnost a správnou 
polohu těsnícího kroužku.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ
Plochá měrka z fosfátované oceli.

POUŽITÍ
Odvzdušňovací zátky SFW-VP jsou vhodné pro mobilní pracovní 
stroje (jeřáby, nakládače, bagry), stroje v zemědělství a všude tam, 
kde nejsou stroje pod trvalým dohledem.
Díky malým rozměrům klíče může být uschován i s jinými klíči (např. 
se startovacími klíčky od strojů).

SFW-VPSFW-VP
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 2/2SFW-VP Odvzdušňovací zátky tlakové

VLASTNOSTI
Použití odvzdušňovacích zátek tlakových SFW-VP vytváří tlakovou 
vzduchovou komoru přímo nad hladinou oleje, při mezních 
podmínkách. Díky tomu nedojde k žádné deformaci nádoby a přináší 
to následující výhody (viz charakteristiky odvzdušňovacích zátek 
SFW. (viz. strana 1712).

TECHNICKÁ DATA
Rychlost proudění vzduchu lze pro každý typ zátky určit z grafu na 
základě vypočteného rozdílu mezi tlakem uvnitř a vně nádrže.

FUNKCE POJISTNÉHO ZAŘÍZENÍ PROTI NEOPRÁVNĚNÉMU 
VYŠROUBOVÁNÍ „VANDAL-PROOF“
 - Zašroubování zátky.

Vyndejte klíč a otáčejte víčkem zátky ve směru hodinových ručiček, 
až je cvaknutím aktivován kontrolní mechanismus, který zaručuje 
dosažení správného utahovacího momentu pro nejlepší utěsnění 
těsnícího kroužku. Maximálního utahovacího momentu je dosaženo 
při prvním cvaknutí mechanismu.
Potom už nemůže být zátka dále zašroubována (aby byl chráněný 
těsnící kroužek), ani vyšroubována (aby byla zátka chráněná proti 
jakékoliv nežádoucí manipulaci).
UPOZORNĚNÍ: během zašroubování zátky nesmí být klíč zasunutý 
do zátky.
 - Vyšroubování zátky.

Otáčejte víčkem zátky ve směru hodinových ručiček, až dojdete k 
jednomu ze dvou bodů odporu. Pouze v jedné z těchto dvou poloh 
se může do zátky úplně vložit klíč, který spojuje víčko se závitovým 
dílem, a pak se může zátka vyšroubovat.

Kód Označení d D L d2 d3 h h1

54961 SFW.80-VP-3/4-F-350mb G 3/4 80 68 16 36 15 5.5 140
54967 SFW.80-VP-M42x2-F-350mb M42x2 80 74 32 47 21 4 150
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