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Distribuitor hidraulic despicator lemn de foc

Caracteristici:
 - Debit nominal: 80 l/min;
 - Fluid: uleuri minerale sau sintetice cu vascozitate 15 – 75 mm2/s;
 - Domeniu temperaturi de lucru: - 40 …+ 60 °C;
 - Temperatura fluid: - 20 ...+80 °C;
 - Presiuni maxime: P = 250 bar; A,B = 300 bar; T < 10 bar;
 - Cursa sertar: 7,9 mm;

Supapa monobloc directionala conceputa pentru controlul despicatoarelor de lemn de foc. Este 
prevauta cu arc de centrare de o parte si sistem de revenire in 0 controlata pe baza de presiune. Revine 
automat in pozitia neutru atunci cand cilindrul a ajuns la capat de cursa. Este echipata cu supapa 
regulatoare de presiune reglata din fabrica la 150 bar. Schimbarea presiunii de lucru din sistem se 
realizeaza prin reglarea surubului supapei regulatoare de presiune.
Siatemul de control al revenirii in pozitie neutra la capat de cursa este reglat la o presiune de 70 bar si 
poate fi reglat in domeniul 70 – 140 bar.
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A – Corp distribuitor
B - Sertar
C – Supapa revenire in „0”
D – Supapa regulatoare de presiune
E – Element control miscari sertar
F – Maneta actionare

Reglarea presiunii de eliberare sertar la capatul 
cursei pistonului se face prin eliberarea pilitei de 
blocare (15) si a surubului surubului (5). Prin rotirea
surubului in sensul acelor de ceasornic se va mari 
presiunea de deblocare iar prin rotirea surubului in
sens invers acelor de ceasornic se va micsora 
presiunea de deblocare. Domeniul de reglaj este: 
70 – 140 bar.

Reglarea supapei regulatoare de presiune se face prin 
indepartarea capacului (6) si rotirea surubului de reglaj (4). Prin 
rotirea surubului in sensul acelor de ceasornic se va mari 
presiunea in sistem iar prin rotirea surubului in sens invers acelor 
de ceasornic se va micsora presiunea in sistem.
Reglarea de fabrica este: 150 bar.

Nota: continutul acestui document a fost realizat cu cea mai mare grija, totusi este posibil ca unele informatii sa fie incomplete, sa se schimbe in timp sau sa existe greseli de
redactare.  CAMSA nu garanteaza ca informatiile din cuprinsul documentului  sunt actuale,  complete si  corecte si  nu ne asumam raspunderea pentru daunele provocate de
utilizarea acestor informatii.

S.C. CAMSA TECHNICS S.R.L.

A

D

B

F

C

Pressu
re release detent kit

Pressure relief valve

Lever system

Valve body

Spool

E Spool control

5 4 2 

1 3

14 

11 13

9 7

12 6 10 

15

8

12

6 5 4 3 2 1


