POJISTNÉ VENTILY PLNOZDVIŽNÉ
POJISTNÉ VENTILY
PLNOZDVIŽNÉ

495 – závitové

Typ 495

Plnozdvižný pojistný ventil s přítlačnou pružinou (AIT):

• Ventily pracují jako samočinná pojistná armatura proti překročení stanoveného tlaku. Uvádí se v
činnost statickým tlakem na vstupu ventilu a otevírá nejprve úměrně tlaku, který je vyšší než
nastavený a potom se otevře rychle a úplně.
• Ventil je navržen dle „AD-MERKBLATT A2 Specifikace“ a „Technických bezpečnostních
podmínek pro TRD-421 parní kotle“.
Souhlasí s UNE 9-100-86 „Pojistný ventil“ (parní kotle).
• Shoduje se s požadavky „Regulace pro tlakové vybavení ITC-MIE-AP … “ (Pojistný ventil).
• Ověření komponentů zkouškou: TÜV Rheiland (Německý technický vrchní dozor).
Specifikace:
• průtok úhlový 90°
• aktivován přímou akcí spirálové pružiny – jejím přetlačením
• jednoduchost konstrukce zajišťuje minimální údržbu
• materiály jsou pečlivě vybírány s ohledem na odolnost vůči korozi
• ventily neobsahují neželezité materiály
• vnitřek tělesa ventilu je navrženo tak, aby poskytl požadovaný průtokový profil
• rovné a opracované těsnící plochy je činí extrémně těsnými, dokonce splňují podmínky DIN-3230,
str. 3
• velké průtočné množství, pro kapaliny, které jsou typicky používané s otevíráním podobným
proporcionálním pojistným ventilům
• ventil je vybaven výpustným šroubem kondenzátu
• samostředící kuželka
• hřídel s ovládací pákou usnadňující okamžité ruční otevření
• elevátor nezávisí na těsnění, navržen k usnadnění náhlého otevření když pára expanduje a s
jakýmkoli médiem zaručuje absolutní otevření a zavření
• všechny ventily jsou dodávány zaplombované na požadovaném nastaveném tlaku, jsou u nich
simulovány pracovní podmínky a jsou velice pečlivě a přísně zkoušeny
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• všechny komponenty jsou číslovány, registrovány a prověřeny, na požádání lze ventil dodat
s materiálovými (tavba) zkušebními a průtokovými certifikáty
Důležité:
Další výbava - závisí na požadavku zákazníka:
1) Zajišťovací šroub, který usnadňuje hydraulickou zkoušku jištěného prostoru
2) Rychlý omezovač, který snižuje koeficient průtoku
3) Fluorelastomerická (viton) těsnění, silikonová pryž, PTFE (teflon)...apod., dosahující propustných
hodnot menších než:0,3 x 10-3 x (Pa cm3 : sec)
4) Fluoroelastomer (viton) membrána a O-kroužek izolují rotační a pohyblivé části od pracovního
média
5) Elektrický kontakt signalizuje otevřeno/zavřeno
6) Vlnovec k:
• ochraně pružiny před atmosférickými vlivy
• absolutní těsnosti ventilu vzhledem k okolí
• vyrovnání vnějšího, nebo ventilem vytvořeného zpětného tlaku
7) Možnost výroby z jiných materiálů, pro speciální pracovní podmínky (vysoké teploty, média,...)
8) absolutně odmaštěné a bez okují pro kyslík, zamezuje možnému riziku výbuchu (UVOxygenVBG62)
9) Speciální pružiny pro kritické teploty
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