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Dải áp suất hoạt động rộng từ 0.3bar – 10bar.2
Sử dụng nguồn điện tiết kiệm tối đa 24VAC.3
Khả năng chống ăn mòn cao dưới điều kiện hoạt động áp suất lớn kéo dài
và tốc độ dòng nước cao.
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Kết cấu nhựa PVC chắc chắn cho từng van.5
Dễ dàng tháo lắp van và bộ Solenoid khi cần thiết.6
Đạt tiêu chuẩn bảo vệ kháng bụi và chống thấm nước IP68.7
Được trang bị tính năng tắt mở van thủ công khi không có nguồn điện8
Dòng nước đi qua với lưu lượng lớn.9
Dễ dàng vệ sinh và làm sạch.10

Vỏ bao bọc van sản xuất từ chất liệu nhựa có khả năng chống tia UV
và thân thiện với môi trường, ứng dụng được trong tất cả các kiểu tưới
từ cảnh quan tới nông nghiệp.
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Tính năng nổi bật

Văn phòng Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 59 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 668.53.197 - 0934.191.445

Chi nhánh Đắk Lắk

Địa chỉ: 03A Phan Huy Chú, Phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột

Điện thoại: (0262) 652.00.00 - 0981.525.179GreenGreenGreen

Baccara - Israel: Giới thiệu quy trình sản xuất

van điện từ (Việt An Nông)

Quét QR-Code để xem video hướng dẫn sử dụng

Van điện từ tưới tự động G75 Baccara - Israel

phi 60mm

Quét QR-Code để xem thêm thông tin sản phẩm

Có điều khiển lưu lượng

Hướng dòng chảyG75-S, Ø60mm, NC
Có van tăng giảm lưu lượng

Không có điều khiển lưu lượng
Hướng dòng chảy

G75-S, Ø34mm, NC

Thông số sản phẩm
2 cổng, NC (thường đóng)

Ren trong Ø34mm, Ø49mm và Ø60mm 

Chất lỏng: 5ºC đến 50ºC (không bị đông)

Môi trường xung quanh van: -10ºC đến 50ºC

Van chỉnh bằng tay
Nylong carbon gia cố

Cổng van chính
Nylong carbon gia cố

Bộ điều khiển từ
Thép không gỉ (tiêu chuẩn Mỹ AISI, dòng 300 & 400)

Màng cao su
Ø34mm: EPDM  |Ø49mm và Ø60mm: NR

Seals phốt:
Cao su Buna - N

Lò xo
Thép không gỉ (tiêu chuẩn Mỹ AISI, dòng 300)

• G75, 2W NC, cho tất cả các dòng điện áp

• AC, DC và mạch chốt.

0.3bar đến 10 bar

Tính năng
Kết nối
Khoảng áp suất 

Khoảng nhiệt độ

Chất liệu sử dụng
để tiếp xúc với chất chảy
qua van

Bộ điện từ

Cuộn dây áp xung
• Tất cả các cuộn điện áp xung của Baccara
đều ± 10% thông số danh nghĩa

Tiêu chuẩn bảo vệ •Tiêu chuẩn kháng bụi và chống thấm nước
IP68

VAN ĐIỆN TỪ G75 BACCARA -  ISRAEL
Ø34mm, Ø49mm và Ø60mm



VAN ĐIỆN TỪ G75 BACCARA -  ISRAEL
Ø34mm, Ø49mm và Ø60mm

Chống nước tiêu chuẩn IP 68.

Tiết kiệm điện năng tối đa.
Chất liệu bền bỉ, chống ăn mòn.

Made in Israel 100% .

Thích hợp cho tất cả các bộ điều khiển.
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