
Ventil typu DV
Linatex LinaValve DV je pneumaticky nebo hydraulicky obsluhovaný, krytý (uzavøený)

svírací ventil oblo�ený gumou Linatex premium. Je vytvoøený pro úèinnou kontrolu

abrazivních a korozívních tekutých prostøedkù. Pøi správném pou�ívání a kontrole tlaku

zajiš�uje LinaValve DV úèinnou tlumící kontrolu prùtoku a svoji tìsností zabraòuje

odkapávání. LinaValve DV je vhodný pro hrubé, vysoce abrazivní aplikace øídící prùtok v

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

ve kterých je vy�adována dlouhá �ivotnost ventilu a malá údr�ba. Díky svému

jedineènému Delta tvaru, a následnému nízkému rozdílovému tlaku pro uzavøení, je

pou�ito minimum zavíracích prostøedkù, co� má za následek nízké provozní náklady.

Charakteristiky
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Antiabrazivní èervená guma Linatex premium je standardní obkládací materiál.

K obsluze ventilu lze pou�ít pneumatický nebo hydraulický prostøedek.

Nízkoprofilový Delta design sni�uje uzavírací síly a zmenšuje napìtí a únavu oblo�ení.

Dvojité oblo�ení ventilu zalo�ené smìrem k sobì navzájem vytváøí spolehlivé tìsnìní dokonce i v pøípadì

uzavøení se zachycenými èásticemi.

Oblo�ení ventilu rozdìlené na poloviny umo�òuje výmìnu pùlky oblo�ení najednou.

Gumovým oblo�ením vyztu�ené pøíruby poskytuje spolehlivé tìsnìní, je-li ventil vzpøímen vùèi standardní èelní

ploše pøíruby.

Uzavøená konstrukce tìlesa zajiš�uje v pøípadì selhání pouzdra sekundární kontrolu.

Ventil mù�e být obsluhován v jakékoli pozici.

Elastomerové pouzdro sni�uje vibrace potrubí a vodní ráz.

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

Speciální design pouzdra zahrnuje sní�ený otvor, extra silné oblo�ení a extrémní flexibilitu.

Pneumatický a hydraulický pohon s celou øadou øídících systémù.

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

Konstrukce

fabric
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Poloviny tìlesa ze slitiny pro velké zatí�ení spojené vysoce kvalitními svorkami.

Vulkanizovaná svírací pouzdra ze dvou kusù jsou zpevnìna nìkolika vrstvami (tkanina, pletivo, látka,

slo�ení, struktura) 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.

Tìla koncových pøírub vyhovují standardùm tøídy ANSI 125/150 lb.


