
NAF - dysze zraszające
O PEŁNYM STOŻKU, od 5 do 30 bar

5
10
15 20

25
30

50  - 96

40

35

30

25

20

15

5

0

-5

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Badanie zgodnie z NFU.26.110 równoważne z ISO 5682-1

Zmiana natężenia przepływu z powodu zużycia w %

Zmiana wydatku w %

stal nierdzewna

ceramika ALBUZ

godziny

dopuszczalna 
norma zużycia

przekroczona 
norma zużycia

tworzywo POM

Test zużycia rozpylaczy

 
Żywotność dysz zależy od trzech parametrów:      

Wykres przedstawia stopień zużycia dysz w zależności 
od materiału wykorzystanego do ich produkcji. 

ciśnienia

stopnia ścieralności cieczy

właściwości korozyjnych cieczy

  
Właściwości i parametry techniczne dysz typu NAF 

-
   - korpus dyszy wykonany z POM 

dysza zraszająca o pustym lub pełnym stożku 

-   dysze zraszające NAF pracują przy zastosowaniu 

  ciśnienia od 5 do 30 bar

-   konstrukcja zapewnia łatwe rozkładanie i czyszczenie 

-   wyjmowany filtr 50 µm

-   uszczelniany nitrylem

-   mocowanie dyszy: kołpak lub złączka PVC

-

 

poprawa jakości wypływu cieczy dzięki

 

ultra gładk iej

 

powierzchni
 

wkładki,
 -

 

podwyższona

 

odporność na wys okie temperatury 

 
do 125 st.C (257 st.F), 

     

 

- bardzo wysoka odporność ceramiki na ścieran ie, 
- odporność na korozje , 
-  gwarancja producen cka na dysze ( do 1000 h pracy), 

- oszczędności w zakupie środków i wymianie dysz.

   Korzyści z zastosowania dysz serii NAF

ZASTOSOWANIE

Szczególnie polecane

do delikatnego mycia

owoców i warzyw.

Nawilżanie pomieszczeń.

PEŁNY STOŻEK

niebieski szary zielony pomarańczowy

ciśnienie
(bar)

wydatek wydatekwydatekwydatekkąt kątkątkąt

- - - - - - 130 80°

- - 63 60° 100 80° 170 90°7

50 50° 70 80° 130 89° 220 90°10

60 70° 95 88° 165 89° 295 93°15

83 75° 118 92° 195 92° 345 93°20

93 75° 133 96° 220 96° 398 93°25

100 77° 148 96° 243 96° 435 93°30
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