
TEHNIČNI PODATKI MCD MCDi
Temp. območje obratovanja 1,5 - 65 °C      (35-149 °F) 1,5 - 65 °C      (35-149 °F)

Obratovalni tlak 0-20 bar (290 psi) 0-20 bar (290 psi)

Masa 0,06 kg 0,06 kg

Priključek G 1/2’’ G 1/2’’

Dimenzije

A 38,2 mm 38,2 mm

B 29,2 mm 29,2 mm

C 9 mm 9 mm

D G1/2'' G1/2''

E 24,0 mm 24,0 mm

Medij Kondenzat (zrak, voda, olje) Kondenzat (zrak, voda, olje)

Material medenina nerjavno jeklo

TEHNIČNI PODATKI MCD-B
Temp. območje obratovanja 1,5 - 65 °C      (35-149 °F)

Obratovalni tlak 0 - 16 bar (0 - 232 psi)

Masa 0,011 kg

Priključek G 1/2’’

Dimenzije 

A 41,5 mm

B ø24,0 mm

C 27,5mm

D 27,5mm

E G1/2''

Medij Kondenzat (zrak, voda, olje)
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95OMEGA AIR: Odvajalci kondenzata

MCD SERIJA

MCD-B SERIJA

ROČNI ODVAJALEC KONDENZATA

ROČNI ODVAJALEC KONDENZATA

 
APLIKACIJE
•	filtri	za	zrak

 
APLIKACIJE
•	filtri	za	stisnjen	zrak

obratovalni tlak

obratovalni tlak

temp. območje obrat.

temp. območje obrat.

 
OPIS
MCD je zasnovan za odvajanje kondenzata 
oz. drugih neagresivnih tekočin iz sistema 
s stisnjenim zrakom(1). Za preprečitev vdora 
kondenzata v tok zraka priporočamo kontrolo 
nivoja kondenzata v filtrski posodi. 
MCD je potrebno enostavno vgraditi na 
ohišje filtra. MCD lahko uporabimo v različnih  
aplikacijah. 
(1) Za druge tehnične pline se posvetujte s 
proizvajalcem ali lokalnim distributerjem 
opreme.

 
OPIS
MCD-B je zasnovan za odvajanje kondenzata 
oz. drugih neagresivnih tekočin iz sistema 
s stisnjenim zrakom(1). Za preprečitev vdora 
kondenzata v tok zraka priporočamo kontrolo 
nivoja kondenzata v filtrski posodi. MCD-B je 
potrebno enostavno vgraditi na ohišje filtra.  
Odvajanje kondenzata je izključno ročno. MCD-B 
je v zaprtem stanju tudi v primeru, ko v sistemu 
ni tlaka. MCD-B lahko uporabimo v različnih  
aplikacijah. 
(1) Za druge tehnične pline se posvetujte s 
proizvajalcem ali lokalnim distributerjem 
opreme.

0 - 20 bar

0 do 16 bar

1,5 do 65 °C

1,5 do 65 °C


