Zawór grawitacyjny zapobiegający
przepełnieniu zbiornika
Model 440B

ZASTOSOWANIE
Zawory zapobiegające przepełnieniu przeznaczone są do zapobiegania
przepełnieniu zbiornika cieczą podczas operacji napełniania podziemnego
bądź naziemnego zbiornika paliwowego, aby zapobiec zagrożeniom
skażenia środowiska.
CHARAKTERYSTYKA
Obudowa

Aluminium

Sposób napełniania

Grawitacyjne

Pływak

Poliuretan

Maks. ciśnienie statyczne

0,7 bar

Wydajność napełniania

800 l/min (3"), 1000 l/min (4")

Średnica kołnierza do instalacji

100 mm (3"), 125 mm (4")

WYMIARY
Nr produktu

094975
094970

DN 1

3" BSP z gwintem
wewnętrznym
4" BSP z gwintem
wewnętrznym

DN 2

A

3" BSP z gwintem
325
wewnętrznym
4" BSP z gwintem
380
wewnętrznym
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C
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250
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ZALETY

•
•
•
•
•
•

Zdalne lub bezpośrednie napełnianie
Brak ryzyka pożaru lub wycieku paliwa
Szybkie opróżniania węża spustowego
Łatwy montaż na rurze spustowej i króćcu
Można zamontować w istniejącej rurze
Nadaje się do wszystkich węglowodorów

FUNKCJONOWANIE

Zawór zapobiegający przepełnieniu zbiornika 440B działa w dwóch
etapach.
W pierwszym etapie przy wypełnieniu 95% pojemności zbiornika zawór
działa poprzez zamknięcie i zmniejszenie szybkości napełniania do
maks. 30 litrów na minutę. W tym momencie kierowca musi
natychmiast zamknąć zawór spustowy cysterny oraz opróżnić wąż.
AKCESORIA

Akcesoria to rura opadowa oraz króciec i są one dostarczane wraz ze
złączką BSP z gwintem zewnętrznym do szybkiego i łatwego połączenia
z urządzeniem zapobiegającym przepełnieniu.
W razie potrzeby istnieje możliwość odcięcia nadmiaru rury po stronie
przeciwnej do złączki z gwintem zewnętrznym. Aluminiowy kołnierz
górny i nity mogą zostać dostarczone do szybszego montażu króćca.
Na dnie rury opadowej może zostać zamontowany dyfuzor, aby
zapewnić laminarny przepływ paliwa oraz zredukować turbulencje w
czasie napełniania zbiornika.
KONSERWACJA

Zawór
zapobiegający
przepełnieniu
musi
być
właściwie
przechowywany, należy się z nim odpowiednio obchodzić oraz musi być
utrzymywany w dobrym stanie, aby uniemożliwiać dostanie się cząstek
lub osadów kurzu do poruszających się części.
Wszelkie czynności konserwacyjne muszą być prowadzone wyłącznie
przez wyspecjalizowanych pracowników i zgodnie z procedurami
określonymi w ogólnej instrukcji i wyłącznie z użyciem narzędzi
zgodnych z normą EN 1127-1 bądź poprzez zapewnienie braku
atmosfery wybuchowej.
PRODUKTY POWIĄZANE

Króciec
(model 1102)

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

Dyfuzor
(model 102)

Kołnierz
Nr 094974-06)

