
Ventil typu CT
Linatex LinaValve CT je ruèním kolem obsluhovaný svírací ventil s otevøeným rámem,

oblo�ený gumou Linatex premium. Je navr�ený pro úèinnou kontrolu abrazivních a

korozívních tekutých prostøedkù a jeho jednoduchá upínací konstrukce umo�òuje rychlou

instalaci do stávajícího potrubí. LinaValve CT zajiš�uje úèinnou tlumící kontrolu prùtoku

a díky støední linii zavírání a duálního pùsobení svíracího mechanismu doká�e zabránit

odkapávání. Otevøená kostra ventilu bere v úvahu snadnou vizuální kontrolu pozice

ventilu a zjednodušuje údr�bu a výmìnu objímky. LinaValve CT lze pou�ít v

pneumatických provozech pøepravujících tekuté zrnité kaly a plyn v pevném skupenství.

Charakteristiky
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Antiabrazivní èervená guma Linatex premium je standardním oblo�ením objímek.

Upínací koncové spojení usnadòuje instalaci ventilu do stávajícího systému potrubí.

Konce objímek se navlékají na standardní potrubí ve zdi.

Plnì prùtoèný design má za následek nízké ztráty zpùsobené tøením a vysokou kapacitu prùtoku.

Støední svírací konstrukce pro pøedvídatelný výkon pøímého prùtoku, sní�enou turbulenci a delší �ivotnost

objímky.

Prodlou�ená délka ventilu zlepšuje výkon objímky pøi uzavírání a otevírání, sni�uje napìtí na upínacích

koncových spojích objímky a minimalizuje únavu pøilehlých potrubí.

Objímka z jednoho kusu chrání provozní mechanismus a èásti tìlesa pøed projevy procesu.

Vysoká flexibilita konstrukce objímky sni�uje uzavírací síly, zlepšuje návrat do plnì otevøené pozice a

zajiš�uje tìsnost, aby se zabránilo odkapávání.

Otevøené uspoøádání tìlesa umo�òuje snadnou vizuální kontrolu pozice objímky, zjednodušuje údr�bu

ventilu a výmìnu objímky a sni�uje hmotnost.

Varianty
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Široká øada oblo�ení objímky z pøírodní a syntetické gumy.

Speciální konstrukce objímky zahrnuje sní�ený otvor, extra silné oblo�ení a extrémní flexibilitu.

Pneumatické, elektrické a hydraulické pohánìcí zaøízení s celou øadou øídících systémù.

Zákazníkem navr�ené konstrukce a objímky pro aplikace ve speciálním provozu.

Konstrukce

fabric
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Ocelový most zhotovený a odlitý pro velké zatí�ení, svírací kovadliny, boèní desky a koncové pøíruby.

Spojené vysoce kvalitními svorkami a navíc šroubem opatøenými ocelovými dráty.

Vulkanizovaná svírací objímka z jednoho kusu je zpevnìna nìkolika vrstvami slo�eného ( ) lana s

vysokou pevností v tahu.

Vysoce kvalitní gumové oblo�ení odolné vùèi abrazi a/nebo korozi na vnitøním povrchu; vnìjší povrch je

chránìn proti ozónu, oleji a UV záøení.

Dvojitì pùsobící svírací mechanismus s jednoduchou vstupní høídelí.
Ruèní kolo ze slitiny nebo zpracované oceli charakterizuje standardní provedení ve velikosti plného obvodu
od 40 do 75 mm a typ s vnìjším paprskem od 100 do 150 mm
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