เกจออกซิเจน 208MFB-25L-540
OXYGEN REGULATOR 208MFB-25L-540

คุณสมบัติ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ตัวเรือนทําจากทองเหลืองแท ชุบโครเมียมเพื่อความสวยงาม ทําหนาที่ลด
แรงดันออกซิเจนในถังออกซิเจนจากระดับสูงใหเปนแรงดันต่ํา
มีความแข็งแรง ทนทาน ใชงานงาย
มีตัวปรับเลือกอัตราการไหล 12 ระดับ (0-25 LPM)
สวนประกอบภายในทองเหลือง : ทําใหไมมีอลูมิเนียมเจือปนอยูใน
ออกซิเจน
ควบคุมการไหลไดอยางคงที่
ยาง ORIFICE ทําจาก Viton และ ซิลิโคน
แรงดันขาเขา : 500-3000 psi
อัตราการไหลสูงสุด : 180 LPM (ผาน DISS PORT)
มีตัวกรองเพื่อความปลอดภัยและชวยยืดอายุในการใชงาน
ขนาด : กวาง 10 × สูง 18 × ยาว 11 ซม. น้ําหนัก : 0.2
ขอตอเขาถังตามมาตรฐาน USA (CGA540)

FEATURES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

All brass construction in high pressure, low pressure and relief zones
Durable and easy to grip flow selector
The specially drilled orifices provide superior liter flow accuracy of 12 Flow Selections
Brass internal components – no aluminum wetted by high pressure oxygen
Durable and secure flow controller made of brass
Hose barb secured using robust thread to reduce chance of breakage
Viton ® and silicone O-rings
Inlet pressure: 500-3000psi
Max Outlet flow: 180 LPM
Sintered filter for additional safety and to extend regulator life
Overall dimensions: 6” long × 1.5"OD and 1.5"diameter gauge
USA and international standard Inlet and outlet thread sizes are available

SPECIFICATION
Mode

208MF-4B-540
208MF-25LM-540

Flow selection (LPM)
0,0.5,1,2,3,4,5,

Inlet connection
CGA 540
CGA 540

Outlet connection

With dual power take-offs
With dual power take-offs

Preset Pressure
50psi (4bar)
50psi (4bar)

208MF-25LM-992HT
108MF-15LM-870
208MF-15LM-870
108MF-25LM-870
208MF-25LM-870
208MF-4B-870

6,8,10,15,25
0,0.5,1,2,3,4,5,
6,8,10,15,25
0,0.5,1,2,3,4,5,
6,8,10,15,25
0,0.5,1,2,3,4,5,
6,8,10,15,25
0,0.5,1,2,3,4,5,
6,8,10,15,25
0,0.5,1,2,3,4,5,
6,8,10,15,25

CGA 992
(hand tight)
CGA 870
(pin index)
CGA 870
(pin index)
CGA 870
(pin index)
CGA 870
(pin index)
CGA 870
(pin index)

and barb outlet
With dual power take-offs
and barb outlet

50psi (4bar)

With barb outlet

50psi (4bar)

With dual power take-offs
and barb outlet

50psi (4bar)

With barb outlet

50psi (4bar)

With dual power take-offs
and barb outlet

50psi (4bar)

With dual power take-offs

50psi (4bar)

