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2. Technische specificaties                                                                               
Media: Water, olie, lucht
Media temperatuur: -10ºC tot max. +90ºC
Behuizing: Messing
Verbruik: AC 18 VA, AC 36 VA(inschakelstroom), DC 14 W
Beschermings klasse: IP 65 (met connector)
Snelheidsregelschroef standaard voor type M 210 24V=

                                                                                                                            

 2/2 weg-magneetventiel van messing                                                              
Materiaal: Behuizing: messing,Inwendige delen: messing/RVS, Dichting: NBR (Types met G 1/8”en G 1/4” viton)
Temperatuurbereik: -10ºC tot max. +85ºC (Types met G 1/8” en G 1/4”: -10ºC tot max. +130ºC), Omgeving: 
-10ºC tot max. +50ºC
Media: Perslucht, Neutrale gassen, Water, neutrale dunne media, Hete Olie, andere media op aanvraag. 
Spanningen: Standaard 24V= of 230V 50/60Hz, op aanvraag: andere spanningen zie bestelvoorbeeld
Bescherming: IP 65
             Optioneel: Viton-Dichting (-10ºC tot max. +130ºC) -V, EPDM-Dichting voor lucht en heet water (-10ºC 
tot max. +120ºC) -EP, Explosieveilig** -EX       

** A.U.B bescherming aangeven, alleen NC-ventielen    1) Doorstroming van water bij +20ºC, 1 bar bij inlaat, 
vrije afvoer.
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3. Detail tekening                                                                                               

Robuuste constructie voor industrieel gebruik RVS opening                                             Hoge betrouwbaarheid  
Lange levensduur

RVS operators met lage restmagnetisme                                                                          Corrosiebestendig
volgens DIN 1,4105 en AISI 430F High performance

Hoge kwaliteit seal materialen Maximale compatibiliteit
NBR, FKM, EPDM, PTFE, Sigodur (gevuld PTFE), Robijn met vloeistoffen

Volledig uitwisselbare spoelen met diverse Hoge flexibiliteit
AC en DC spanningen met beperkte voorraad

Oriënteerbaarheid spoelen bij 360º Makkelijke en snelle
installatie
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4. Kleptypes                                                                                                        

Direct werkende magneetventielen 2/2 en 3/2 weg NC of NO
De leverspoel genereert elektrisch een magnetische kracht dat het armatuur aantrekt, die bevat de seal die de 
doorgang blokkeert. Het armatuur, stijgende, laat de vloeistof door. Het bereik van de werkdruk hangt af van de 
aantrekkingskracht van de spoel. Gemiddelde reactietijd is 5 ÷ 25 ms.

Indirect werkende magneetventielen 2/2 en 3/2 weg NC of NO
Dit magneetventiel gebruikt de kracht van de vloeistof voor de bediening van de klep via een geschikt intergraal 
stuurventiel. De inlaatdruk moet altijd minstens gelijk zijn aan de ∆P figuur zoals op de data sheets. Omdat 
dezelfde spoelen worden gebruikt als bij de direct werkende magneetventielen kunnen veel hogere 
vloeistofvolumes en drukken worden geregeld. Gemiddelde reactietijd 50 ÷ 500 ms.

Indirect werkende magneetventielen 
Deze magneetventielen zijn een combinatie van directe in indirecte magneetventielen. Het armatuur is 
mechanisch aangesloten aan het diafragma %............. Met minimale druk werkt het als een direct 
magneetventiel. Totale opening en volledige doorstroming komen niet voor bij lage druk. Bij hogere druk werkt 
het als een indirect magneetventiel met volledige opening. Gemiddelde reactietijd 50 ÷ 500 ms.
                                                                                                                                                                                   

5. Functie types                                                                                                  

2/2 weg functie geeft afsluiters met in- en uitlaat aansluitingen aan, terwijl 3/2 weg kleppen 3 aansluitingen en 2 
doorgangen hebben. Een opening blijft altijd open en een blijft altijd gesloten. Aansluitingen en stroomrichting 
worden weergegeven in de symbolen op elke technische data sheet (DIN-ISO 1219).

In ruststand kunnen ventielen normaal gesloten (NC) of normaal geopend (NO) zijn.
– Normaal gesloten (NC): Het ventiel opent wanneer de spoel wordt bekrachtigd.
– Normaal geopend (NO): Het ventiel sluit wanneer de spoel wordt bekrachtigd.
                                                                                                                                                                                   

6. Omschrijving                                                                                                   

Direct werkende magneetventielen en membraan of zuiger indirect werkende magneetventielen; Behuizing in 
messing of RVS; Klasse F of klasse H spoelen; Elektrische aansluitingen voor DIN EN 175301-803 aansluiter; 
Beschermings klasse: IP 65 (met correct geïnstalleerde plug).
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7. Waarschuwingen                                                                                            
– Dit product bevat vloeistof onder druk. Onjuist gebruik kan gevaarlijk zijn en kan schade toebrengen aan
   mensen en dingen. Dit product is geen beveiligingsapparaat en mag niet worden gebruikt als enige apparaat
   om overdruk bij sommige delen van de installatie of de inperking van gevaarlijke vloeistoffen te voorkomen.
– Lees aandachtig de instructies van de fabrikant voor de installatie, inbedrijfstelling en onderhoud.
– Controleer de exploitatievoorwaarden op het etiket van het product en de technische documenten (druk,
   temperatuur, vocht, elektrische voeding) voor de installatie, inbedrijfstelling en onderhoud.
– Respecteer de stroomrichting aangegeven met een pijl op de klep: de stroom is van poort 1 voor 2-weg
   kleppen en van poort 2 voor 3-weg kleppen. Kleppen met een pijl op het lichaam kunnen alleen werken in die
   richting.
– Voordat u de klep demonteert, zorg er dan voor dat er geen druk in de slang of in de klep zelf zit.
– Gebruik alleen originele reserveonderdelen van de fabrikant.
– Overschrijd de grenzen van de druk niet, de temperatuur en spanning zijn gegeven door de fabrikant en staan
   op het etiket van het product en op de technische documenten
– Verwijder geen etiketten niet van de klep, noch van de spoel.
– Controleer de compatibiliteit tussen de vloeistof en het materiaal van de klep voor installatie en inbedrijfstelling.
   In geval van twijfel contact opnemen met de fabrikant.
– De spoel biedt alleen de basis isolatie. Installeer het product op een veilige plaats om elektrische schokken te
   voorkomen.
– Raak de bekrachtigde spoel niet aan: Risico op hoge temperatuur
– Sluit de aardaansluiting van de spoel altijd aan de grond aan. Gebruik de buizen niet voor het transport van
   vloeistof om elektrische apparaten te aarden.
– Klep moet worden ondersteund door de meegeleverde verbindingen, als ze daarvan voorzien zijn. Buizen
  moet statische belasting of trillingen niet doorgeven aan de klep. Gebruik de klep niet als ondersteuning voor
  andere apparatuur of onderdelen.
– De bevestigingsgaten, indien aanwezig, of iets anders op de behuizing mag niet worden gewijzigd. Terwijl
   aandraaien of losdraaien van de klep moet worden vastgesteld alleen en uitsluitend door de zeshoek of het
   frame set. Het gebruik van andere componenten zoals spoel, armatuur of deksel kan onherstelbare schade 
   aan de klep toebrengen.
– Zorg moet worden genomen om vreemde voorwerpen, vuil of materialen uit de klep te houden tijdens de
  montage. Bij een installatie waar onzuiverheden infiltreren in de vloeistof, is de plaatsing van een geschikt filter
  aanbevolen.
– Gebruik geschikt afdichtingsmateriaal op de draden van de klep. Bij de installaties waar vloeibaar cement 
   word gebruikt, is het belangrijk te voorkomen dat de klep en de beweging blokkeren.
– Sluit niet de gaten van een indirect werkend magneetventiel circuit.
– De spoel mag niet worden bekrachtigd voordat deze word geïnstalleerd op de klep of zonder de armatuur aan
   de binnenzijde omdat dit kan leiden tot doorbranding of breuken.
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8. Installatie                                                                                                        

– Lees aandachtig de instructies van de fabrikant voor installatie en inbedrijfstelling.
– Volg de instructies van de fabrikant voor installatie en inbedrijfstelling.
– Het klep werkt in elke stand. De verticale installatie (met omgekeerde spoel) wordt sterk aanbevolen om alle
   onzuiverheden die vallen in de plug te vermijden en om te levensduur van de klep uit te breiden.
– De spoel biedt alleen de basis isolatie. Installeer het product op een veilig plaats om elektrische schokken te
   voorkomen, tenzij de voedingsspanning zeer laag en veilig is.
– Spoelen kunnen draaien om hun as door de moer los te draaien en daarna weer vast op 0.5 Nm.
– De spoel temperatuur stijgt normaal tijdens het gebruik (dit is een normale toestand). Onregelmatige
   oververhitting veroorzaakt rook en brandlucht. In dit geval moet de voeding onmiddellijk worden gestopt.
   Installeer de klep ver van warmtebronnen en in een omgeving waar de warmte geproduceerd door spoel
   makkelijk kan worden afgevoerd.
– Het is belangrijk om respect te hebben voor de stromingsrichting, de druk en de technische gegevens op het
   etiket.
                                                                                                                                                                                   

9. Onderhoud                                                                                                      

– Raadpleeg figuur 1 (indirect werkend magneetventiel) en figuur 2 (direct werkend magneetventiel) voor de
   demontage van de interne componenten van de afsluiter.
– Reinig de interne onderdelen bij de demontage van de klep. (figuur 1 en 2), verwijder vuil en stof en monteer
   de componenten weer.
– Bij de aankoop van de reserveonderdelen, vermeld dan altijd het model en de code van de klep (aangegeven
   op de klepplaat) en de datumcode (vermeld op het spoel label)

De verkoop van het product moet worden uitgevoerd volgens onze EEG richtlijnen 75/442, 76/403, 78/319, 
verdere aanpassingen zo goed mogelijk als de plaatselijke regelgeving.
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10. Afmetingen en gewicht                                                                                

                                                                                                                            

10.1 G 1/8” – G 1/4”                                                                                             

Type
24V=

Type
230V 50/60Hz

Draad
G

A B C D Gewicht
kg

M 218 24V= M 218 220V G 1/8” 38 62,5 17 14,5 0,19

M 214 24V= M 214 220V G 1/4” 38 62,5 17 14,5 0,18

MO 218 24V= MO 218 220V G 1/8” 40 77,5 32 11,0 0,26

MO 214 24V= MO 214 220V G 1/4” 40 77,5 32 11,0 0,26

                                                                                                                            

10.2 G 3/8” – G 1”                                                                                                

Type
24V=

Type
230V 50/60Hz

Draad
G

A B C D Gewicht
kg

M/MO 238 24V= M/MO 238 220V G 3/8” 67 90 44 15 0,4

M/MO 212 24V= M/MO 212 220V G 1/2” 67 90 44 15 0,4

M/MO 234 24V= M/MO 234 220V G 3/4” 82 105 50 20,25 0,6

M/MO 210 24V= M/MO 210 220V G 1” 96 105 70 23 1,2
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10. Afmetingen en gewicht                                                                                

                                                                                                                            

10.3 G 1.1/4” – G 2”                                                                                             

Type
24V=

Type
230V 50/60Hz

Draad
G

A B C D Gewicht
kg

M/MO 2114 24V= M/MO 2114 220V G 1.1/4” 140 140 96 31 2,8

M/MO 2112 24V= M/MO 2112 220V G 1.1/2” 140 140 96 31 2,8

M/MO 220 24V= M/MO 220 220V G 2” 168 158 112 39 3,9

                                                                                                                            

10.4 G 3/8” – G 1”                                                                                                

Type
24V=

Type
230V 50/60Hz

Draad
G

A B C D Gewicht
kg

M 2380 24V= M 2380 220V G 3/8” 75 108 53 14 0,5

M 2120 24V= M 2120 220V G 1/2” 75 108 53 14 0,5

M 2340 24V= M 2340 220V G 3/4” 85 108 52 21,5 0,8

M/MO 2100 
24V=

M/MO 2100 220V G 1” 85 108 52 21,5 0,7
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10. Afmetingen en gewicht                                                                                

                                                                                                                            

10.5 G 1.1/4” – G 1.1/2”                                                                                       

Type
24V=

Type
230V 50/60Hz

Draad
G

A B C H K L M N SW t Pg Gewicht
kg

MO 2100 
24V=

MO 2100 220V G 1” 70 35x35 66 145 122 96 50 10 41 16 11 1,8

M 21140 24V= M 21140 220V G 1.1/4” 96 63 76 208 175 140 59 16 58 22 11 4,5

M 21120 24V= M 21120 220V G 1.1/2” 96 63 76 208 175 140 59 16 58 22 11 4,5



                           

                      Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment

Documentatie                                   Magneetventielen 

11. Spoelen en DIN stekkers voor magneetventielen                                       

                                                                                                                            

Vervang-magneetspoelen voor 2/2- en 3/2-weg magneetventielen (messing) 


