
Air service unit     واحد مراقبت هوا      PAPICO

How to Orderطریقه سفارش   

Application:  

      کاربرد:
هوای فشرده ابتدا وارد فیلتر جهت جلوگیری از خروج ذرات معلق و 
آب موجود در هوا)قطرات شبنم( عمل نموده سپس وارد تنظیم کننده 
فشار هوا )رگالتور(جهت تنظیم میزان فشار خروجی و در نهایت وارد 

روغن پاش برای چرب نمودن هوای خروجی 

        
 aFirst, compressed air enter into filter for preventing of  dust and
 water in the air )dewdrops( emerging, and then enter into air
 pressure regulator for regulating of pressure range & finally enter
into lubricator for lubricating of output air.r

سریال
Model

XOU 1/4

XOU 1/4

XOU 3/8

XOU 1/2

XOU 3/4

G 1/4

G 3/8

G 1/2

G 3/4

       واحد مراقبت هوا )دو تکه(
       همراه با درجه و دو بست پایه

     مورد استفاده هوای خروجی تمیز و چرب

   
a    Air service unit )Twin(a        
a     With gauge & two brackets
a    Use for output clean & greasy air a       

Port Size G1/4 G3/8 G1/2 G3/4

NL / min 1200 2000 2600 3000

Port Size G1/4 G3/8 G1/2 G3/4

CC 22 22 43 43

           Technical Data                                                               اطالعات فنی      
 Working Pressure
Range:w

0 ~ 12  bar :حد فشار کاری

 Working Temperature
Range:w

+5°C ~ +60°C حد دمای کاری:

  Regulator Pressure
Range:w

0.5 ~ 8.5  bar 
حد مجاز تنظیم فشار 

شکن:

Filter Eleman:w

40 -20- 5 میکرون
5-20-40micron

دانه بندی فیلتر قابل 
عرضه:

Installation:w

بصورت عمودی با 2 عدد بست پایه دار
Horizental with two brackets

طریقه نصب:

Type of Oil:w ISO   VG 32
روغن مصرفی
)روغن پاش(:

Filter Water Drain:w

دستی
Manual

تخلیه آب فیلتر:

Flow Rateمقدار عبور جریان   
a6 bar

ظرفیت استکانی )فیلتر و روغن زن(   
Filter &  Lubricator Cup Capacity

Port Sizeسایز دنده

  مثال: واحد مراقبت دو تکه با سایز دنده G1/4 همراه  
با درجه و دو پایه نصبی

 e    Example: Twin air service unit  with  G1/4 port size  with 
gauge & two installing brackets

XOU G1/4

 XOU سریال
Serial  a

)G1/4 ~ G3/4(

29


