
Liniowy przerywacz 
płomienia deflagracji

Model 330 EN P

ZASTOSOWANIE
Instalowany zwykle w miejscach, gdzie istnieje możliwość powstania potencjalnie wybuchowej 
mieszaniny, aby odizolować płomienie w ograniczonej strefie.

CHARAKTERYSTYKA
Obudowa: Mosiądz

Możliwość inspekcji Tak (można demontować)

Element/materiał przerywający płomień: Zwój taśmy (wymienny)/ Stal Nierdzewna 
AISI 304

Szerokość elementu 
przerywającego/średnica: 10 mm / 28 mm (1"), 50 mm (2"),

Standardowy prześwit elementu 
przerywającego (MESG - maksymalny 
dopuszczalny bezpieczny prześwit)

0,9 mm

Kierunek: Dwukierunkowy

Klasa spalania: C

Odległość od źródła zapłonu: 50 Lu/D

Nr certyfikatu badania konstrukcji WE CEC 12 ATEX 072 - wer.2 12/2029-AET 997

WYMIARY

Nr produktu DN 1 DN 2 A B

085691 EN P 1" BSP z gwintem 
zewnętrznym

1" BSP z gwintem 
wewnętrznym 50 38

085694 EN P 1"1/2 BSP z gwintem 
zewnętrznym

1"1/2 BSP z gwintem 
wewnętrznym 50 60

085696 EN P 2" BSP z gwintem 
zewnętrznym

2" BSP z gwintem 
wewnętrznym 50.5 66

085760 EN P 3" BSP z gwintem 
zewnętrznym

3" BSP z gwintem 
wewnętrznym 56 95
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MONTAŻ I KONSERWACJA

Przy  montażu  przerywaczy  płomienia  należy  ściśle  przestrzegać 
stosunku L/D (długość/średnica przewodu rurowego) oraz upewnić 
się,  że  odległość  pomiędzy  źródłami  potencjalnego  zapłonu 
i przerywaczem płomienia  nie  przekracza  wartości  maks.  50  L/D, 
która odnosi się do grup wybuchowości IIA i IIB3 (grupy od D do C 
w kodeksie NEC) zgodnie z normą EN ISO 16852.

Przerywacze  płomienia,  model  330  EN  P  nie  wymagają  żadnej 
szczególnej konserwacji w okresie eksploatacji, naszym zaleceniem 
jest  okresowe  sprawdzanie  zwartości  elementu  przerywającego 
płomień, a co dwa lata zalecamy czyszczenie przerywaczy płomienia 
sprężonym powietrzem. 

Przerywacz  płomienia  to  jednoczęściowy  odlew  (nie  można  go 
otworzyć)  z  wkładką  ze  zwoju  taśmy,  którą  można  w  razie 
konieczności wymienić.

Dla  innych  specjalnych  zastosowań  i  konserwacji  należy 
skontaktować się z naszym działem technicznym.

Zatwierdzenie  typu  zgodnie  z  Dyrektywą  ATEX  94/9/WE  oraz 
normą EN ISO 16852.

PRODUKTY ALTERNATYWNE

Przerywacz płomienia 
(model 181 EN)

Przerywacz płomienia 
(model 445 ENP)

Przerywacz płomienia 
(model 330 ENP INOX)

Dokumentacja nie jest wiążąca | Dane i informacje mogą ulec zmianie w dowolnym czasie.


