New!
Zawór przelewowy typu LV / LNV
Pressure Relief Valve type LV / LNV

Pewne i niedrogie rozwiązanie, zabezpieczające pompę i instalację przed
nadmiernym ciśnieniem.

The safe and economic solution
to protect your pump and plant against
overpressure.

Działanie:

Function:

Pneumatyczny zawór zaciskowy zostaje zamknięty
wskutek poddania działaniu ciśnienia różnicowego
przez zespół kontroli nadmiaru przepływu (powietrze
min. 2 bar). Wzrost ciśnienia medium w rurociągu
otwiera zawór zaciskowy, a nadmiar ciśnienia jest odprowadzany przez obejście.
Wzrosty i spadki ciśnienia można nadzorować za pomocą wyłącznika ciśnieniowego.

The pneumatic Pinch Valve will be pressurized through
the pressure relief section by a minimum differential
pressure of 2 bar air supply over medium pressure. When
the medium pressure in the pipeline increases, the Pinch
Valve start to open and the overpressure passes trough the
bypass and the Pinch Valve.
The rising and falling pressures can be controlled over
pressure switches.

Wersją wiążącą jest wersja anglojęzyczna. Nie można wykluczyć błędów w tłumaczeniach.

Wykonania:
Typ LV - podłączone zasilanie sprężonym powietrzem
(z manometrem) i 2 wyłącznikami ciśnieniowymi.

Options:
Type LV if control air is available
(incl. pressure gauge) and 2 pressure switches.

Typ LNV niepodłączone zasilania sprężonym
powietrzem

Type LV if control air is available
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Akcesoria:
W przyapdku zastosowań bez
udziału sprężonego powietrza
(sprężarka) można dla typu LNV
otrzymać opcjonalnie pompę ręczną (typ LP...).
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The valve unit consists either of a pneumatic pinch
valve plus relief section or to be used as an addition on
existing pinch valves.
Additional information upon request. .

Accessories:
For type LNV a handpump is available
for an independent use from any air
supply (compressor).

Dziedziny przemysłowe:
• Przemysł chemiczny
• Przemysł spożywczy
• Produkcja napojów
• Przemysł farmaceutyczny
• Przemysł papierniczy
• Oczyszczalnie ścieków
• Przemysł ceramiczny
• Produkcja tworzyw sztucznych
• Cementownie
• Produkcja zapraw budowlanych
i wiele innych

Industrial areas:
• Chemical• Food• Beverage• Pharmaceutical• Paper• Water• Ceramics• Plastic• Cement• Motar industry
and many others

Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych.

Technical changes kept in reserve.
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Zespół składa się ze sterowanego pneumatycznie
zaworu zaciskowego z zespołem kontroli nadmiaru
przepływu, natomiast w przypadku już zamontowanych zaworów zaciskowych otrzymują one dodatkowy
osprzęt.
Bliższe informacje - na zapytanie.
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