
PRODUCTEIGENSCHAPPEN

DISTRIBUTOR
Perslucht condensaatverdeler D
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De DISTRIBUTOR zorgt voor een 
gelijkmatige verdeling van het 
condensaat over de aangesloten 
olie-/waterscheiders, waardoor 
vervolgens ook de filterelementen 
evenredig zullen verzadigen.

De DISTRIBUTOR beschikt over twee 1" 
BSP condensaatinlaten en zes 1/2" BSP 
uitlaataansluitingen met geïntegreerde 
kogelkranen, hetgeen het mogelijk 
maakt om twee tot zes 
olie-/waterscheiders aan te sluiten.

Om de DISTRIBUTOR te servicen hoeft 
u slechts vier schroeven los te draaien
en vervolgens het deksel te
verwijderen. Dit geeft u direct toegang
tot het interne mechanisme.

De drukontlastende kamer zorgt voor ontluchting van het persluchtcondensaat en de 
daaropvolgende verdeling in de aangesloten olie-/waterscheiders.

COMMERCIËLE VOORDELEN

TECHNISCHE VOORDELEN

• Mogelijkheid tot het aansluiten van meerdere SEPREMIUM olie-/waterscheiders
• De condensaatverdeling zorgt voor een gelijkmatige verzadiging van de filterelementen
• Stroomlijnen van de onderhoud/service intervallen

• Een gegarandeerde gelijkmatige verdeling van condensaat in de olie-/waterscheiders
• Het afneembare deksel biedt een snelle toegang tot het interne werkingsmechanisme

voor onderhoudsdoeleinden
• Twee 1" condensaatinlaten en zes 1/2" uitlaten
• Geïntegreerde kogelkranen waardoor lokale afsluiting mogelijk is voor onderhouds-         
  doeleinden



AFMETINGEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

DISTRIBUTOR
Perslucht condensaatverdeler

De hierbij verstrekte informative wordt verondersteld accuraat en betrouwbaar te zijn. Er wordt echter geen verantwoordelijkheid 
aanvaard voor het gebruik ervan of voor enige inbreuk op patenten of rechten van anderen, die het gevolg kan zijn van het 
gebruik ervan. Bovendien behoudt JORC zich het recht voor om informatie zonder kennisgeving te herzien zonder enige 
verplichting.

JORC Industrial BV 
Pretoriastraat 28
NL-6413 NN Heerlen 
Nederland

Tel. +31 45 5242427 

info@jorc.nl 
www.jorc.eu
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JORC is NEN - EN - ISO 9001:2015 gecertificeerd

6
1" BSP (2x)
25-26 mm (binnendiameter slang)
1/2" BSP (6x)
14-16 mm (binnendiameter slang)
16 bar (230 psi)
Ja

OLIE-/WATERSCHEIDER AANSLUITPUNTEN 
INLAAT SCHROEFDRAADAANSLUITING 
AANSLUITMAAT INLAATSLANG
UITLAAT SCHROEFDRAADAANSLUITING 
AANSLUITMAAT UITLAATSLANG
MAX. SYSTEEMDRUK  
GEÏNTEGREERDE KOGELKRANEN 
BEHUIZING MATERIAAL Aluminium, zwart gepoedercoat

Een typische DISTRIBUTOR installatie set-up




