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PŘIFUKOVACÍ  MATERIÁLOVÝ  UZÁV ĚR  PMU 
 

Uzávěr je určen k uzavírání dopravních potrubí pneudoprav a k případnému 

přifukování dopravního vzduchu do dopravního potrubí při dopravách práškových a 

jemně zrnitých materiálů 

komorovými, průtokovými, 

šnekovými či jinými podavači. 

Skládá se z tělesa uzávěru, které 

obsahuje vstupní přírubu, sedlo 

a kuželku, dále z výstupního 

hrdla, hrdla pro přífuk 

dopravního vzduchu, mezikusu 

a pneuválce. Vyrábí se v  provedení o jmenovitém tlaku PN 6.   

Pro vysoce abrazivní materiály je výstupní díl na přání dodán v zesíleném provedení. 

V tomto případě je výstupní hrdlo uzávěru zesíleno vyplněním antiabrazivní hmotou. 

 
 
 
 
 



Přifukovací materiálový uzávěr PMU     

 

Popis obrázku:                                                            

1.  Pneuválec 

2.  Mezikus 

3.  Těleso uzávěru 

4.  Vstupní příruba   

5.  Výstupní hrdlo   

6.   Přifukovaní hrdlo 

7.   Ovládací šoupátko 

 

                
                  
                                                                                                              

                                                                                                        

  

 

 

Tabulka: Rozměry (v mm) a hmotnosti (v kg) uzávěru PMU  

Jmenovitý tlak PN 6  

DN A B C D L Hmotnost  kg 

50/100/50 96 168 185 176 844 44 

       

 
 
Parametry: 
Jmenovitá světlost přírub:                                   dle velikosti (viz tech. podmínky)  
Jmenovitý tlak :                                                                                                      PN 6 
Ovládací vzduch:                    - provozní přetlak                                                                                 0,5 – 0,8 MPa 
                                   - objemový průtok (při 600 kPa)                                                  1,01 l/1 přestavení 
teplota                                                                                                                                                         do +80 °C 
kvalita                                                                           bez mech. nečistot, sušený dle umístění zařízení, olejovaný 
venkovní prostředí                                                                                                                           TRB min. -30 °C 
vnitřní prostředí                                                                                                                                TRB min. +3 °C 
 
Nejvyšší teplota dopravovaného  materiálu                                                      dle sedla 
Nejnižší teplota okolního prostředí                                                                                 -10 °C 
Nejvyšší teplota okolního prostředí                                                                              +80 °C 
Snímače koncové polohy:  
typ                                                                           SP2 
výst. napětí        220 V stř., resp. na přání 12 až 30 V nebo 48 až 120 V SS nebo stř., 
max. spín. proud                3 A, (resp 0.5A), krytí IP 54 


