Tlakový omezovací ventil
Tlakové omezovací ventily pomáhají v různých funkcích, od bezpečného udržování
systémových úrovní tlaku pod požadovanou horní mezí až po udržování nastaveného
tlaku v určité části okruhu. Většina hydraulických systémů je navržena pro provoz
v rámci přednastaveného tlakového rozsahu. Bez řízení nebo omezování těchto sil
může dojít k poškození výkonových součástí (a finančně nákladných zařízení). Tyto
ventily zamezují nadměrnému nárůstu tlaku nebo naopak vzniku vakua, které mohou
narušit vyváženost systému. Jsou ochrannými prvky, které omezují maximální tlak
v systému tím, že jej vypustí, pokud vzroste na příliš vysokou hodnotu.
O omezovacích ventilech
•
•
•
•

Tlakové omezovací ventily ProVia mají univerzální konstrukci, aby je bylo možné použít ve většině
aplikací originálních dílů, a jsou navrženy, testovány a schváleny specialisty na potřeby trhu
s automobilovým náhradními díly.
Nabízejí podstatně delší životnost z hlediska počtu provozních cyklů v porovnání s některými
jinými nízkonákladovými tlakovými omezovacími ventily.
Naši technici v Indii a v Evropě dospěli na základě srovnávacích testů s podobnými
nízkonákladovými díly k závěru, že tlakové omezovací ventily ProVia vykazují mnohem
vyšší odolnost vůči korozi.
Při počtu pouhých 15 variant mohou díly ProVia sloužit jako náhrada působivého počtu
63 originálních dílů od různých výrobců.

Hlavní vlastnosti
•
•

Mnohem delší životnost a lepší odolnost vůči korozi zvyšují ochranu ostatních zásadně
důležitých součástí vašeho užitkového vozu a snižují četnost výměn této součásti ve
srovnání s jinými nízkonákladovými díly.
Navrženo, testováno a vyrobeno v Evropě.

Standardy
•
•
•

Jmenovitý provozní tlak 10 bar, maximální tlak 20 bar
Jeden montážní otvor Ø 8,6 mm pro vsunutí kolíku o rozměru M8
Dva montážní otvory Ø 8,6 mm se středovou roztečí 56 mm
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O značce ProVia
ProVia je značka nízkonákladových náhradních dílů pro užitkové automobily, která
poskytuje spolehlivou výkonnost bez zbytečných nadstandardních prvků, ale
v každém případě bez kompromisů z hlediska kvality a bezpečnosti pro nákladní
automobily, autobusy a přípojná vozidla.
ProVia je k dispozici pro distributory, autodílny a provozovatele
flotil a dodává se do celého světa zákazníkům ze segmentu
užitkových automobilů.
Více informací naleznete na stránkách www.provia-auto.com

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Data nebo informace obsažené v tomto dokumentu jsou určeny pouze autorizovaným distributorům značky ProVia
a nesmějí být předávány třetím stranám.
Tento dokument slouží pouze pro informační účely a nemůže být považován či vykládán jako záruka přesnosti,
vhodnosti, úplnosti, včasnosti nebo užitečnosti údajů či informací nebo vlastností produktů.
Společnost WABCO nenese odpovědnost za chyby nebo opomenutí v datech či informacích, a to mj. za ušlý zisk či
následné škody související jakýmkoli způsobem s použitím dat nebo informací, a sice s výjimkou situace, kdy příslušná
škoda vyplývá z události způsobené úmyslně nebo hrubým opomenutím.
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