Pneumatinėms
transportavimo
sistemoms

SRAUTO BLOKAVIMO
SKLENDĖ
VM

VM PINCH VALVES LANKSTI VM - BLOKUOJANTI SKLENDĖ
PNEUMATINĖMS TRANSPORTAVIMO SISTEMOMS
Vidinė lanksti rankovė pripučiama ir anga hermetiškai užblokuojama paduodant suspaustą orą
per vožtuvo vidinėje dalyje įsriegtą kiaurymę.
VM sklendės naudojami pneumatinėse sistemose transportuojant miltelius, granules, skaidulas,
klampius mišinius arba skysčius.
Puikiai funkcionuojantis blokuojanti sklendė pneumatinėms sistemoms - miltelių, granulių arba
suspensijų transportavimui. Pagerina proceso efektyvumą, greitai, lengvai prižiūrima, jokių
turbulencijų ir slėgio nuostolių, nes sklendės rankovė puikiai uždaro transportavimo kelią.
YPATUMAI
-

Skersmenų diapazonas: 13 - 20 - 25 - 32 – 40 – 50 – 60 - 65 – 80 – 100 - 125 - 150 - 200 mm;
Darbinė temperatūra: nuo - 10°C iki 80°C;
Pi maks. vidinis pneumatinės sistemos darbinis slėgis: max 3,5 baro;
Pc maks. blokavimo valdymo slėgis: Pi +2.5 (6) barų;

PRIEDAI
Valdymo skydelis VMX
Paskirtis - valdyti VM blokuojantį sklendę:
- Elektromagnetinio vožtuvo pagalba atidaro / uždaro suslėgto oro padavimą į VM;
- Reguliuoja suspausto oro slėgį jį paduodant į VM;
- Gauna informaciją apie slėginę liniją "VM" 2.5 bar slėgio jungiklio pagalba.
Valdymo skydelis VMX01N

Standartinis skydelis

Valdymo skydelis VMX01NX
Sertifikuotas ATEX Ex 3D 1350C;
Aplinkos temperatūrai: 50C/+400C.

PRANAŠUMAI










Lengvas ir kompaktiškų gabaritų gaminys;
Lengvai keičiama rankovė;
Rankovė iš sustiprintos, armuotos medžiagos;
Rankovės atramos įvorės iš aliuminio lydinio, grūdinto anglinio plieno ar
304 nerūdijančiojo plieno;
Rankovių ir įvorių priežiūra nebūtina, nereikia periodiškai jų keisti;
Lengvas vožtuvas, palyginti su kitų gamintojų ir kitų rūšių įrenginiais;
Ypač mažas oro sunaudojimas;
Maisto klasės kontaktinės dalys.

PRANAŠUMAI
Korpusas

Pagamintas iš lieto aliuminio

Rankovė

NR Natūrali antiabrazyvinė
guma

NBR Natūrali antiabrazyvinė
maistinė guma

Sujungimo procesas: flanšai ir įvorės:40-200 mm

Įvorės: aliuminio
Kieto plieno
304 nerūdijančio plieno

Flanšai: aliuminio

Įsriegtos įvorės: 13-100 mm

Įvorės: sriegtos. Skersmuo: 12-32 mm (plastikas)
Įvorės: sriegtos. Skersmuo: 40-100 mm (plastikas)
Aliuminio
Nikeliuotos
304 nerūdijančio plieno

Tarpinės - tik flanšinės

Juodos

Baltos, atitinkančios maisto
pramonės reikalavimus

PANAUDOJIMAS

VM Pinch sklendės naudojami pneumatinėse sistemose transportuojant miltelius,
granules, skaidulas, klampius mišinius arba skysčius.
Pagerina proceso efektyvumą, greitai, lengvai prižiūrima, jokių turbulencijų ir slėgio
nuostolių, nes klendės rankovė puikiai uždaro transportavimo kelią.

