
A DB sorozatú levegő-előkészítő egységek tökéletes megoldást nyújtanak a leve-
gő-előkészítés lényegi funkcióit igénylő, szokványos környezetben működő alkal-
mazásokhoz. Jól bővíthetők a növekvő funkció igényeknek megfelelően, mivel a 
DB elemek szabadon kombinálhatók a Festo D sorozatának elemeivel. Ez a termék-
család az ideális kezdő lépés a modern sűrített levegő-előkészítés világába.

Funkcionális

Lényegi funkciók…

Kedvező árú termék, amelynek fej-
lesztésénél a lényegre koncentráltunk
A legjobb választás olyan esetekben, 
ahol csak az alapfunkciókra van szük-
ség, ugyanakkor lényeges a jól bevált 
minőség, kedvező áron.

Készen áll a jövőbeli növekvő 
funkcióigények kielégítésére is 
Könnyen kombinálható a D sorozat 
olyan funkciós egységeivel, mint 
például a be-/kikapcsoló vagy a lassú 
feltöltő szelepek.

Gyors elérhetőség
A DB elemek igen gyorsan, 
működésre készen eljutnak a 
felhasználóhoz, hiszen minden 
levegő-előkészítő egység raktárról 
szállítható. Fontos jellemző még a 
Festo gyárban előre összeszerelt 
és tesztelt egységek kiemelkedő 
működési biztonsága.

DB sorozatú levegő-előkészítő egységek

Bővíthetőség… Gyors szállítás!



Típus Méret Csatlakozó méret Nyomás-
szabályozási 
tartomány
[bar]

Szűrőfi nomság

[μm]

G1/8 G1/4 0,5 … 7 5 40

Levegő-előkészítő egységek

FRC Mini

Egyedi készülékek

Szűrő 
nyomás-
szabályozó
LFR

Mini

Nyomás-
szabályozó
LR

Mini

– –

Nyomás-
szabályozó 
kombináció
LRB-K

Mini

– – –

Levegő-előkészítő egység-kombinációk



Típus Méret Kondenzátum-
leeresztés

Kijelzés Retesze-
lés

Nyomásszabályozó 
funkciók
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Levegő-előkészítő egységek

FRC Mini

–

Egyedi készülékek

Szűrő 
nyomás-
szabá lyozó
LFR

Mini

Nyomás-
szabá lyozó
LR

Mini

– –

Nyomás-
sza bá lyozó 
kombi náció
LRB-K

Mini

– – –



Nyomásszabályozók Szűrő-szabályozók Szűrő-szabályozó-olajozó kombinációk

A könnyű, nagyszilárdságú polimer 
ház előnyei jól kihasználhatók a 
beépített menetes csatlakozók vagy 
az opcionális fém csatlakozó lap 
használatával.
Mindkét változatot raktárról 
szállítjuk.

A nyomásszabályozó tömbökkel 
egymástól függetlenül szabályozott 
nyomású tartományokat lehet létre-
hozni. A kimenet a ház előlapján van. 
A QST pillanat-csatlakozókkal minden 
egyes nyomásszabályozó modulhoz 
külön manométer csatlakoztatható. A 
nyomásszabályzó tömbök 2, 3, 4 vagy 
5 egységet tartalmaznak.

Menetes csatlakozás a házban vagy 
a csatlakozó lapon

Nyomásszabályozó tömb

Műszaki adatok

Típus DB-MINI
Megengedett primer nyomás [bar] max. 10
Üzemi nyomás max. [bar] 7
Környezeti hőmérséklet [Cº] -5 … +50
Ház anyaga poliamid
Csatlakozó méretek 1/8, 1/4 (3/8 csatlakozó lappal)
Szűrőfi nomság [μm] 40/5

Átáramlás, qnN [l/perc]
LFR szűrő-szabályozó
LR/LRB nyomásszabályozó
FRC szűrő-szabályozó-olajozó kombináció

max. 1200-ig
max. 1300-ig
max. 650-ig
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