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Typ 60 WN Střídací ventily 

  Střídací ventily se používají v duálních odvzdušňovacích systémech a k přepíná- ní z jedné větve potrubí na druhou. Provedení ventilu vylučuje možnost současného uzavření obou výstupů. Během pracovního zdvihu  se  vždy  jeden z výstupů otevírá, zatímco druhý se zavírá.  Střídací ventily představují nejvhodnější řešení v případech, kdy je třeba, z důvodu zajištění kontinuity provozu, osadit povinné bezpečnostní vybavení (průtržné membrány, odvzdušňovací ventily) dvojmo. Současně tyto ventily splňují požadavky norem DIN a ASME, a jejich tlaková ztráta činí méně než 3% vstupního tlaku.  Výhody použití:  1. Nižší tlaková ztráta  2. Několik konfigurací těsnění  3. Snadná obsluha ručním kolem  4. Stoupající / pevné provedení hřídele  

  

Velikost 

Zdvih 



                                   
               Bickel & Wolf  s.r.o., Na Okraji 335/42, 162 00 Praha 6, Czech Republic Tel.: +420 257 286 281, +420 257 286 282              Fax: +420 2573 20 061     E-mail: office-cz@bickel-wolf.com   Internet: www.bickelwolf.cz  

                                                            Changeover Valve   

  

Typ 60 WN Střídací ventily Vlastnosti provedení  - Provedení v souladu s ANSI B16.5, třída 150 a 300 liber - Max. pracovní teplota 350°C (700°F) - Možno dodat se stoupajícím nebo pevným ručním kolem  - Těsnění kov na kov (sedla a těsnící kroužky na kuželce) - S ucpávkovým těsněním hřídele - Výstupy v úhlu 90° od osy; možno otáčet -      Velikosti spřažení:  2” x 2”, 3” x 3”, 4” x 4”, 6” x 6”, 8” x 8”, 10” x 10” -      Mohou dosáhnout VI třídy (nutno specifikovat požadavek na měkká těsnění, nebo tvrzená sedla s pístem) -      Tělesa o velikosti do 1” jsou soustružena z tyčoviny, veškerá tělesa o velikosti nad 1“ jsou litá -      U velikostí 1 ½” až 4” jsou písty opatřeny vodícími drážkami pro udržení stejného koeficientu          průtoku (Cv) v obou větvích  -      U velikostí nad 4” prochází hřídel skrz píst a udržuje tak stejný koeficient průtoku (Cv) v obou větvích   Volitelné  - Plný vyhřívaný plášť - Vlnovcové těsnění na straně atmosféry - Přivařovací konce či přípojky Grayloc - Ovládání řetězovým kolem umožní synchronizaci dvou střídacích ventilů, osazených před a za odvzdušňovacími ventily - Pneumatický pohon - Tvrzené těsnící plochy těsnění - Ventily pro jiné tlakové třídy, a do velikosti DN 600 /24", jen na objednávku 

 Složení ventilu Název části Materiál nerez provedení Hastelloy                       a vnitřní výbava Těleso 316 /1.4408 C276 Kuželka 316 /1.4571 C276 Hřídel 316 /1.4571 C276 Řídící sloup (yoke) 304 /1.4308 304 /1.4308 Ruční kolo C.I. /GG C.I. /GG Ucpávkové těsnění PTFE a grafit PTFE a grafit Těsnění PTFE a 316L /1.4404 PTFE a 316L /1.4404   Aplikace se spřaženými ventily  Aplikace se spřaženými ventily využívají dvou přepojo- vacích  ventilů  k  zajištění  společného výtoku ze dvou systémů s pojistnými ventily. Jeden přepojovací ventil je namontován na stupačce, zatím co druhý je osazen na výstupu pojistných ventilů. Díky mechanickému propo- jení se ventily otvírají současně.    Pojišťovací ventil  v režimu Stand-By 

Aktivní pojišťovací  ventil 


