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produkty dla stref zagro¿onych wybuchem

RVP-R-

KWPPrzeznaczenie:
Klapy przeciwpo¿arowe w wykonaniu przeciwwybuchowym typu KWP-Ex przeznaczone s¹ do monta¿u
w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinaj¹ce,
oddzielaj¹ce strefê objêt¹ po¿arem od pozosta³ej czêœci
budynku.
Urz¹dzenia typu KWP-Ex zapewniaj¹ wysoki poziom
bezpieczeñstwa i s¹ przeznaczone do u¿ycia w miejscach,
w których jest prawdopodobne pojawienie siê atmosfer
wybuchowych, spowodowanych przez gazy, pary, mg³y
lub mieszaniny powietrzno-py³owe o w³aœciwoœciach
palnych.

RVP-P-

Przeznaczenie:

Przeznaczenie:

Regulatory przep³ywu s³u¿¹ do automatycznej regulacji strumienia przep³ywaj¹cego przez kana³y
powietrza wentylacyjnego zarówno w czêœci nawiewnej jak i wywiewnej instalacji. Poprzez zmianê
wydatku powietrza regulatory umo¿liwiaj¹ stworzenie indywidualnego klimatu dla ka¿dego
z pomieszczeñ w budynku, uwzglêdniaj¹c wystêpowanie nierównomiernych obci¹¿eñ w tych
pomieszczeniach, zale¿nych od iloœci osób znajduj¹cych siê w pomieszczeniu, a tak¿e od zmiennych
czynników zewnêtrznych takich jak: zyski ciep³a przez przegrody nieprzezroczyste i przezroczyste
pomieszczenia w wyniku nas³onecznienia.

Przepustnice wielop³aszczyznowe przeciwwybuchowe
z ³opatkami przeciwbie¿nymi lub wspó³bie¿nymi stosuje
siê do regulacji lub odciêcia przep³ywu powietrza
w instalacjach wentylacyjnych eksploatowanych
w strefach zagro¿enia wybuchem, gdzie troska
o bezpieczeñstwo po¿arowe jest kluczowa – wszêdzie
tam, gdzie pojawiaj¹ siê mieszaniny gazów, par, mgie³
i py³ów o w³asnoœciach palnych: zak³ady chemiczne
i drzewne, lakiernie, wytwórnie gazów itd.

Urz¹dzenia zapewniaj¹ wysoki poziom bezpieczeñstwa i s¹ przeznaczone do u¿ycia w miejscach,
w których jest prawdopodobne pojawienie siê atmosfer wybuchowych, spowodowanych przez gazy,
pary, mg³y lub mieszaniny powietrzno-py³owe.

Opis techniczny:

Opis techniczny RVP-R-Ex:

Opis techniczny RVP-P-Ex:

Klapa wykonana jest z dwóch korpusów z blachy
ocynkowanej, które rozdzielone s¹ przek³adkami
izoluj¹cymi z materia³u ogniochronnego gruboœci
40 [mm]. Wewn¹trz klapy znajduje siê przegroda, której
ruch w pozycji zamkniêtej ograniczony jest k¹townikami
oporowymi. Osie przegrody wspó³pracuj¹ z wbudowanymi do przek³adek izolacyjnych ³o¿yskami
œlizgowymi. Zamkniecie przegrody realizowane jest
przez uk³ad ciêgien.

Obudowa oraz przes³ona przepustnicy regulacyjnej wykonane s¹ z blachy stalowej ocynkowanej
lub na specjalne zamówienie ze stali nierdzewnej
1.4301.

Obudowa oraz przes³ona przepustnicy regulacyjnej wykonana jest z blachy stalowej
ocynkowanej.

Klapy produkowane s¹ równie¿ w wersji specjalnej,
z przeznaczeniem do œrodowisk szczególnie agresywnych
chemicznie. Klapy takie stosowane s¹ w przemyœle
chemicznym, spo¿ywczym, w laboratoriach itp. Wszystkie
elementy stalowe s¹ wykonywane ze stali kwasoodpornej
1.4301. £o¿yska klap w tym przypadku pozostaj¹
mosiê¿ne a przegroda odcinaj¹ca pokryta jest impregnatem.
Klapa posiada dwa otwory rewizyjne na górze i dole,
co sprawia, ¿e nie ma potrzeby montowania pokryw
rewizyjnych na kana³ach przed klapami, dla doko-nywania
ich okresowych inspekcji i testowania. Nie potrzeba te¿
okreœlaæ strony obs³ugi.

Aprobata Techniczna:

AT-15-7401/2008

Certyfikat Zgodnoœci:

ITB-1610/W

Atest Higieniczny:

HK/B/1301/01/2007
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PW II S -

Przegroda przepustnicy wyposa¿ona jest
w uszczelnienie gumowe, dziêki któremu uzyskuje
siê szczelnoœæ przy ca³kowitym zamkniêciu
przegrody.
Oœ przegrody przepustnicy umieszczona jest
w ³o¿ysku z przewodz¹cego ³adunek elektryczny
tworzywa sztucznego lub z mosi¹dzu.
Element spiêtrzaj¹co - pomiarowy stanowi listwa
pomiarowa, która wykonana jest z profilu
aluminio-wego, z odpowiednio roz³o¿onymi w jego
obrêbie otworami impulsowymi.
Uk³ad regulacyjno napêdowy regulatora przep³ywu stanowi zintegrowana jednostka lub zespó³
sk³adaj¹cy siê ze statycznego czujnika ciœnienia
ró¿nicowego, cyfrowego regulatora PID oraz
si³ownika.

Lamele wielop³aszczyznowej przepustnicy
wyposa¿one s¹ w uszczelnienie igielitowe, dziêki
któremu uzyskuje siê szczelnoœæ przy ca³kowitym zamkniêciu przegrody.
Elementy napêdu przepustnicy wykonane s¹
z tworzywa sztucznego rezystancji o powierzchniowej poni¿ej 1GÙ.
Kryza pomiarowa wykonana jest z blachy
ocynkowanej, po obu jej stronach wbudowane s¹
króæce do pomiaru ciœnienia.
Uk³ad regulacyjno - napêdowy regulatora
przep³ywu stanowi zespó³ sk³adaj¹cy siê
ze statycznego czujnika ciœnienia ró¿nicowego,
cyfrowego regulatora PID oraz si³ownika.

Opis techniczny:
Przepustnice zapewniaj¹ szczelnoœæ w zakresie
2 klasy wg EN-1751, dziêki specjalnym wk³adkom
uszczelniaj¹cym zamontowanym na koñcach piór.
Napêd poszczególnych piór realizowany jest za pomoc¹
uk³adu dŸwigni i ciêgien, w uk³adzie przeciwbie¿nym
(PWIISp-EX) lub
wspó³bie¿nym
(PWIISw-EX).
Temperatura pracy zawiera siê w granicach od -40°C
do +85°C (do +50°C w wersji z si³ownikiem).
Przepustnice wyposa¿ono w dodatkowe sprê¿yste
stalowe œlizgi mocowane do ciêgien mechanizmu
napêdowego (zapewniaj¹ pewne po³¹czenie elektryczne
z obudow¹) oraz zaciski uziemiaj¹ce na obudowie.
Takie rozwi¹zanie zabezpiecza przed pojawieniem siê
ró¿nicy potencja³ów, mog¹cej zainicjowaæ wybuch.
Korzysci z zastosowania urzadzenia:
- bezpieczenstwo i pewnosc ochrony
przeciwwybuchowej,
- szczelnoœæ na poziomie 2÷4 klasy wg EN-1751,
- niezawodnosc dzialania,
- szeroki zakres temperatury pracy:
od -40°C do +85°C (+50°C w wersji z si³ownikiem)

Powy¿sze urz¹dzenia zaprojektowano zgodnie z dyrektyw¹ ATEX 94/9/WE jako urz¹dzenia grupy II kategorii 2 przeznaczone do stosowania
w strefach zagro¿enia wybuchem 1, 2, 21 oraz 22. Dla komponentów elektrycznych dostêpny jest certyfikat ATEX producenta.

