BIRIŲ MEDŽIAGŲ TVARKYMAS

Rotacinė sklendė
RVS
Rotacinė sklendė
RVC

Rotacinės sklendės
RVS RVC

Laisvai byrančių ir pneumatiškai transportuojamų miltelių bei
granulių iškrovimo efektyvumas ir tikslus matavimas
RVS Blow Through Rotary valve - prapučiamos rotacinės sklendės sudarytos iš dviejų
skyrių, pastoviai besisukančio rotoriaus, kuris medžiaga pripildomas per viršutinę įleidimo angą. Po
mažiau nei pusĖs apsukos, medžiaga per apatinę sklendės angą paduodama į transportavimo
sistemos oro srovę.

RVC Drop Through Rotary valve - prabyrančių rotacinių sklendžių konstrukcija
panaši kaip ir RVS, veikiama sunkio jėgos, medžiaga patenka pro apatinę sklendės angą
patenka į konteinerį, konvejerį ar pneumatinę transportavimo sistemą.

Ypatumai
-

Našumas: 5 – 10 – 15 – 20 – 38 – 78 litrų per apsisukimą;
Darbo temperatūra: nuo -40 °C iki 220°C;
Darbo slėgis nuo – 0.5 barų iki 0.8 barų;
Medžiaga: ketus ar 304 nerūdijantis plienas.

Naudingumas
RVS stačiakampio įleidimo flanšai ir dvi šoninių vamzdžių jungtys apačioje;
RVC su stačiakampiu įleidimo / išleidimo flanšu;
Atviras rotorius su nuožulniais kraštais (standartinis) (išskyrus RVC / S 80);
Tvirta kompaktiška struktūra;
Pavara montuojama ant rotoriaus veleno, be papildomų guolių blokų ar sujungimų; Lengva
prieiga prie vidinių mechaninių dalių;
Priklausomai tvarkomų medžiagų naudojamos įvairios medžiagos ir apdorojimo būdai;
Modeliai su ATEX 20/22 atitiktimi.

ATEX Sertifikacija

RVS – RVC... X
ATEX 20/22 Sertifikuota

II 1D/3D c T135°C
0948

Sert.No.EX5 07 01 61456 002

ATEX Rotacinės sklendės
ATEX rotacinės sklendės sukonstruotos ir išbandytos darbui potencionalaus
sprogimo zonose, klasifikuojamose kaip ZONE 22 ar neklasifikuojamose
zonose su procesų atmosfera (sklendės viduje), klasifikuojamose kaip
ZONE 20 sutinkamai su Direktyva 94/9/EC and 1999/92/EC.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Aplinkos temperatūra: nuo -10°C iki + 40°C;
Proceso (medžiagos) temperatūra: nuo – 20°C iki + 60°C;
Atmosferinis slėgis: nuo 0.8 iki 1.1 baro ;
Maksimalios rotoriaus apsukos: 30 aps./min.;
Minimali užsidegimo energija: mie > 3 mJ.
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Prapučiamos rotacinės sklendės
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TIESIOGINĖ PAVARA
(20-30 aps./min.)

KORPUSAI

Viduje chromuotas.
Darbui su abrazyvinėmis
medžiagomis

Pilnai nikeliuoti. Naudojami su korozinėmis
medžiagomis, arba nerūdijančio plieno
pakaitalas su maisto medžiagomis, jei tai
priimtina. Rotoriaus ir flanšai taip pat
nikeliuoti.
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REDUKTORIUS
IR VARIKLIS
(10 aps./min.)

Vidus, rotorius ir
flanšai dengti
Te onu®
Naudojami
dirbant
s®u lipniomis
Te on -coated too.
medžiagomis.

Rotorius

Apatinis išleidimas
-

Srovinis medžiagos padavimas ir išleidimas per sklendę
oro pagalba;

-

Transportavimas per sklendės korpusą ir rotoriaus
mentes aukšto slėgio oru, užtikrinanti aukštą
efektyvumą su mažais slėgio nuostoliais;

-

Sumažintas bendras aukštis;

-

Vamzdžių jungtys su varžtais ant abiejų galinių plokščių
pusių.

Priedai

Vulkollan®

Viton®

Te on®

Standartinė versija su nusklembtosios
rotoriaus mentėmis

RVC

Prabyrančios rotacinės sklendės
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Mechaninė keičiamo greičio pavara: 4
- 20 aps./min.

Grandininė pavara (10-20-30
aps./min)
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Vidus, rotorius ir
flanšai dengti
Te onu®
Naudojami
dirbant
su l ipniomis
medžiagomis.

Viskas iš 304 Nerūdijančio plieno.
Naudojami su maistinėmis medžiagomis
Rotorius ir mentės bei flanšai taip pat iš
304 plieno.

Šoninis vėdinimas:
- Ištraukiant oro perteklių nuo rotoriaus
kišenės;
- Sumažinant oro slėgį korpuso viduje;
- Padidinant pralaidumą.
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Apatinis išleidimas
Didelė apatinė išleidima anga, leidžianti medžiagai lengvai
ištekėti
- Naudojamas ir su gravitacinėmis ir pneumatinėmis
transportavimo sistemonis;
- Instaliuojant į pneumatines sistemas, apatinis
išleidimas prijungiamas prie reikiamo skersmens
vamzdžių;
- Prijungimas atliekamas per atitinkamų matmenų
junges.

Rotorius su keičiamas antdėklais

Oru valomi sandariklai

Išoriniai guolių komlektai
- su uždarais sandarikliais
- naudojami prie temperatūros iki 220°C
- naudojami su ypatingai smulkiais milteliais

Rotacijos indikacija
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