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EZ-Flo Plus  Series Friction Loss 

Data (English)

EZ-Flo Plus  Series Friction Loss 
Data (Metric)

Βασικά χαρακτηριστικά
Σύστημα καλύμματος jar-top με σπείρωμα 
και ανθεκτικό δακτύλιο στο καπάκι (χωρίς 
βίδες) για γρήγορη και εύκολη συντήρηση 
χωρίς αφαίρεση από το σύστημα
Κατασκευή υψηλής αντοχής από 
PVC, πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με 
υαλονήματα και ανοξείδωτο χάλυβα 
(ανθεκτικό στη διάβρωση και στην 
υπεριώδη ακτινοβολία)
Αργό αντιπληγματικό κλείσιμο
Πλωτός σωλήνας εκτόνωσης που επιτρέπει 
τη θερμική διαστολή χωρίς να επηρεάζεται 
η απόδοση

Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Ανθεκτικό, διάφραγμα διπλής ενίσχυσης 
από Santoprene®, για μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής και για αποτροπή των διαρροών 
Εύκαμπτη στεγανοποίηση εδράνου 
διαφράγματος Buna-N
Χειροκίνητη, εσωτερική εκτόνωση
Χειροκίνητη εξωτερική εκτόνωση 
(λειτουργία έκπλυσης)
Σύστημα μέτρησης εξ ολοκλήρου από 
ανοξείδωτο χάλυβα
Πηνίο κλειστού τύπου, με προσαρτημένο 
εξάγωνο εμβολέα και ελατήριο
Προαιρετικός έλεγχος ροής (FC)
Εγγύηση 3 ετών
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Σημείωση: Ορισμένοι συνδυασμοί μοντέλων δεν είναι διαθέσιμοι. Απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Toro για να 
ενημερωθείτε σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Σημείωση: Για βέλτιστη απόδοση των εκτοξευτών, κατά τη σχεδίαση 
ενός συστήματος, υπολογίστε τη συνολική απώλεια λόγω τριβών 
για να εξασφαλίσετε επαρκή πίεση στα κατάντη. Συνιστάται η 
απώλεια στους ρυθμούς ροής να μην υπερβαίνει τα 0,35 Bar (5 PSI). 

Προδιαγραφές
Εύρος παροχής: 
25 mm (1”): 1-114 l/min
Πίεση λειτουργίας:  
0,7-10 Bar (10-150 PSI) 
Τύπος σώματος: σφαιρική βάνα
Διατίθενται μοντέλα αρσενικού και 
θηλυκού τύπου

25 mm (1”) 
NPT/BSP

Πηνίο: 60 Hz (24 VAC) 
Εισροή: 0,4 Amp, 11,50 VA  
Συγκράτηση: 0,2 Amp, 5,75 VA
Πηνίο: 50 Hz (24 VAC) 
Εισροή: 0,34 Amp, 11,50 VA  
Συγκράτηση: 0,2 Amp, 5,75 VA
Διαστάσεις:

Θηλυκού, σφαιρικού τύπου:  
130 x 75 x 101 mm (Υ x Π x Μ)
Αρσενικού, σφαιρικού τύπου: 
130 x 75 x 140 mm (Υ x Π x Μ) 
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Βάνες σειράς EZ-Flo Plus – Προσδιοριστικά στοιχεία

EZX XX X4

Σπειρώματα Έλεγχος ροής Σπειρώματα σώματος Πηνίο Μέγεθος

F—NPT
P—BSP

0— χωρίς έλεγχο 
ροής

2— με έλεγχο 
ροής

0—Ολίσθησης
1—M x M, NPT
2—M x M, BSP

3—Θηλυκό, BSP
5— Αρσενικό x Φις
6—Θηλυκό, NPT

0—60Hz
5—50Hz
6—Κανένα
9— Πηνίο με μηχανισμό 

ασφάλισης DC

4—25 mm (1”)

Για παράδειγμα: Μια βάνα της σειράς EZ-Flo Plus μεγέθους 25 mm (1”), με σπειρώματα Αρσενικό x Αρσενικό, BSP, 
έλεγχο ροής και πηνίο 50Hz, παραγγέλλεται ως:

EZP-22-54

Διαθέσιμα προαιρετικά εξαρτήματα
Διάταξη πηνίου πορφυρού χρώματος για 
επαναχρησιμοποιούμενο νερό και ετικέτα
Διάταξη πηνίου με μηχανισμό ασφάλισης 
συνεχούς ρεύματος (DC)* 
 

* Η μέγιστη πίεση για μια βάνα στην οποία χρησιμοποιείται 
πηνίο με μηχανισμό ασφάλισης συνεχούς ρεύματος (DC) 
είναι 8 bar (120 PSI).
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Σειρά EZ-Flo® Plus Jar-Top Πλαστικές βάνες οικιακής χρήσης

�  Χειροκίνητη 
ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση

�  Βίδα εξωτερικής 
εκτόνωσης για 
έκπλυση του 
συστήματος

�  Σύστημα 
μέτρησης από 
ανοξείδωτο 
χάλυβα

�  Διαμορφώσεις 
αρσενικές, 
θηλυκές ή 
ολίσθησης
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Στοιχεία απωλειών λόγω τριβών, 

Σειρά EZ-Flo Plus (Αγγλοσαξονικό)
Ροή .25 5 10 15 20 30

Απώλειες λόγω 
τριβών (PSI) 2.0 3.5 4.0 3.0 3.3 4.3

Στοιχεία απωλειών λόγω τριβών, 
Σειρά EZ-Flo Plus (Μετρικό)

Ροή (l/min) 1 19 38 57 76 114

Απώλειες λόγω 
τριβών (Bar) ,14 ,24 ,28 ,21 ,23 ,43

Σχεδίαση Jar-Top για ευκολία στη χρήση
Η σχεδίαση jar-top (σπείρωμα και 
ανθεκτικός δακτύλιος στο καπάκι) 
της EZ-Flo διευκολύνει την 
εγκατάσταση των βανών. 
Το ότι δεν υπάρχουν βίδες 
συνεπάγεται μικρότερο 
χρόνο έκπλυσης κατά την 
εκκίνηση λειτουργίας του 
συστήματος. Ο καθαρισμός της 
περιοχής του διαφράγματος 
γίνεται εύκολα καθώς δεν 
απαιτούνται εργαλεία. Τέλος, 
η επανατοποθέτηση του 
διαφράγματος στη βάνα είναι 
ακόμη πιο εύκολη καθώς εφαρμόζει 
μόνο προς μία κατεύθυνση. 

Ηλεκτρικό μοντέλο 25 mm ( 1” ) 

Διάταξη πηνίου με
μηχανισμό ασφάλισης DCLS-P


