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Direct gestuurd!
Handbediende kleppen zijn de meest directe manier om een proces 
te regelen. Het is de meest pure manier om bewegingen in gang te 
zetten met pneumatiek. Een voeding en de werkleiding is vol-
doende voor het hele proces. Hiermee vervalt dus de noodzaak voor 
kabels en sensoren om de gewenste beweging te regelen. De 
bediende plunjer schakelt het ventiel en triggert de volgende stap 
in het proces. De nieuwe serie wordt geleverd met veel functies die 
direct in het veld kunnen worden gebruikt.

• Robuuste metalen behuizing
• Ergonomisch
• Betrouwbaar schakelen
• Minimale bedieningskracht
• Modern ontwerp

Voordelen

Direct en 
eenvoudig

Inbouw
Niet alleen een simpele bedie-
ning, maar ook een eenvoudige 
inbouw. De nieuw generatie ken-
merkt zich door een intuïtief con-
cept wat zich makkelijk laat 
installeren. 

Applicaties in het veld
Een handbediend ventiel moet 
optimaal ontworpen zijn en 
bestand zijn tegen zware 
omstandigheden die in de prak-
tijk kunnen voorkomen. U kunt 
op de VHEF-serie vertrouwen, 
zelfs onder extreme omstandig-
heden. De VHEF zorgt voor het 
soepel schakelen zonder uw bud-
get onnodig te belasten.



VHEF VMEF

Handbediend Mechanisch

1 Basisventiel, nokbediend 

2 Hefboomventiel (veer- retour)

3 Keuzeschakelaar ventiel

4 Hand hefboom bediending (meerstanden)

5 Rolhefboom ventiel

6 Knikrolhefboom ventiel, onbediend in retour

Hand- en mechanisch bediende ventielen 
VHEF/VMEF
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Handbediende ventielen als de VHEF zijn ideaal wanneer de operator zelf machinefuncties of apparaten
wil bedienen. Wanneer dat niet kan, is wellicht het mechanisch bediende VMEF ventiel een alternatief.
Die laat zich schakelen door bewegende delen in de machine.

Bevestigingsopties

Een bevestigingsoptie kan mon-
tage op een sleufgeleiding in een 
schakelkast zijn of door een gat 
in de kastwand te ontwerpen. 
Hefboom bij de serie 3 en 4 
kunnen worden losgenomen.

Een verscheidenheid aan 
mechanische bevestigin-
gen transformeert het nok- 
bediende ventiel in de aan-
sturingsoplossing die u 
nodig hebt.

VHEF/ VMEF

Aansluitmaat G1/8 G1/4

Breedte [mm] 20 20

Functie 3/2 N/C or 3/2 N/O 5/2 3/2 N/C or 3/2 N/O 5/2

Doorlaat [l/min] 750 670 750 870 750 1200

Drukbereik*) 

(mechanische veer) 

[bar]

-0.9 … 10 -0.9 … 10

Drukbereik*) 
(pneumatische lucht-
veer) [bar]

2.5 … 10 3.5 … 10 2.5 … 10 2.5 … 10 3.5 … 10 2.5 … 10

*) Alleen met VHEF (handbediend)

De adapterplaat maakt het 
mogelijk om het preciese scha-
kelpunt in te stellen door het axi-
aal te bewegen in de montage-
sleuven.
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