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FLAP DIVERTER VALVES VAB LANKSTI SISTEMA PNEUMATINĖMS
TRANSPORTAVIMO SISTEMOMS
Sklendžių valdymo vožtuvas pasuka sklendę, kuri nukreipia medžiagą iš vieno vamzdžio į kitą.
Sklendžių valdymo vožtuvas VAB (Flap diverter valve) montuojami pneumatiniuose ortakiuose,
kai būtina reikiama linkme nukreipti medžiagų srautus į skirtingas gamybos linijas.
YPATUMAI
VOŽTUVAI:
- Korpuso medžiaga: aliuminio lydinys;
- Mobilios sklendės sandariklis: EPDM (baltos
spalvos, maisto kokybės sertifikuotas,
antistatinis); Metalinė plokštė - 304
Nerūdijantis plienas;
- Darbinė temperatūra: nuo - 20° C iki 80° C;
- Darbinis slėgis: max + 2,0 -0,3 barai;
- Įvairios pavaros ;
- Skersmenų diapazonas: 50 mm - 65 mm 80 mm - 100 mm - 125 mm - 150 mm - 200
mm;
- Lieto aliuminio lydinio arba nikeliuota versija
ir ATEX sertifikavimas II grupės kategorijai.
1D/3D c T 135 ° C temperatūroje – užsakius.

PAVAROS:
Pneumatinė pavara:
(CP063 už VAB 50 iki VAB 125 - CP101 (VAB
150 - VAB 200 + MIC23 visiems dydžiams)
- Maitinimo įtampa: 24 V AC 24 V DC, 110 V;
AC, 230 V AC;
Elektrinė pavara:
(AE4011 dėl VAB50 į VAB125 - AE5011 už
VAB150-VAB200);- Maitinimo įtampa: 230/400
V AC 50/60 Hz;
Rankinė pavara:
(CM4 visiems dydžiams);
- Valdoma rankiniu būdu

MATMENYS

Pneumatinė pavara I Elektrinė pavara

Matmenys, mm

PRANAŠUMAI
Greitai sumontuojama
TOREX® FLANŠAI

DIN FLANŠAI 1092-1PN 10

Tiekiami su:
- Anglinio plieno flanšais;
- 304 Nerūdijančio plieno flanšais;
TOREX ® flanšai gali būti įvirinti į
pneumatinį kanalą;
Matmenys: kaip ir VAR perjungėjo
vožtuvų.

Aliuminio korpusu;
Matmenys: tokie patys kaip ir VM
Pinch vožtuvų.

Perjungiama sklendė
Lengva naudoti kaip diverterį arba konverterį
- Siauras nukreipimo kampas 22.5°;
- Žemo slėgio kritimas dėl minimalaus perėjimo efekto;
- Glotnus vidaus paviršius (jokių sukibimo taškų);
- Modulinis dizainas ir lengva priežiūra dėka nedidelio
komponentų kiekio;
- Lengvas ir kompaktiškų gabaritų gaminys.

Įvairūs pavarų tipai

Pneumatinė pavara
CP063/CP101
Darbo slėgis 2-7 barai

Nikeliuota versija

Elektrinė pavara
AE40A11
Galia: 0,18kW
Apsauga: IP55
50Hz, 230 /400 V

Rankinis valdymas
CM4

Jokio užteršimo dėka maisto reikalavimus atitinkančio paviršiaus;
Kietas, rūdijimui atsparus
paviršius;

PANAUDOJIMAS

Dviejų krypčių srauto tipo sklendės perjungimo
vožtuvas, naudojamas pneumatinių transportavimo
priemonių reikalavimams patenkinti, kai reikia pakeisti
miltelių ar granulių transportavimo kelią iš vieno
išleidimo taško į kitą su minimaliais slėgio nuostoliais,
išlaikant aukštą sandarumo efektyvumą.

