
Zawór zapobiegający 
przepełnieniu zbiornika
Model 442B

Obudowa Aluminium

Sposób napełniania Grawitacyjnie lub przez pompowanie

Pływak Polyurethane

Maks. ciśnienie statyczne 4 - 8 bar
Wydajność napełniania 60 l/min - 1100 l/min 
Uszczelka Viton
Produkt Wszystkie węglowodory
Średnica kołnierza do instalacji 105 mm

CHARAKTERYSTYKA

Nr produktu DN 1 DN 2 A

442B-80AL 3” BSP z gwintem 
wewnętrznym

3” BSP z gwintem wewnętrz-
nym

390

WYMIARY
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ZASTOSOWANIE
Zawory zapobiegające przepełnieniu przeznaczone są do zapobiegania przepełnieniu zbiornika cieczą 
(paliwem), zapewniając skuteczne odcięcie podczas dostawy produktu. Zawór może zostać 
zainstalowany na podziemnym bądź naziemnym zbiorniku paliwowym i jest w praktyce przeznaczony 
do prawidłowej pracy do chwili osiągnięcia przez ciśnienie 8 barów.
Zawory zapobiegające przepełnieniu firmy Ridart są kompatybilne ze wszystkimi powszechnie 
stosowanymi paliwami (w celu uzyskania konkretnych informacji, proszę skontaktować się z naszym 
działem technicznym).



Zawór zapobiegający przepełnieniu musi być właściwie przechowywany,należy się z nim odpowiednio 
obchodzić oraz musi być utrzymywany w dobrym stanie, aby uniemożliwić 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.

KONSERWACJA

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 operacji napełniania.

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

NAPEŁNIANIE GRAWITACYJNE NAPEŁNIANIE POMPĄ

Na podstawie następujących badań:
w przypadku napełniania ciśnieniowego pompą, wydajność 1250 l/min, 6 bar, rura 3”;
w przypadku napełniania grawitacyjnego z wysokości 3,5 m, rura 3”, ciśnienie 0,28 bar.

• Napełnianie grawitacyjne lub przez pompowanie*
• Dwustopniowe skuteczne odcięcie*
• Operacja szybkiego napełniania 1100 l/min*
• Szybkie opróżnianie węża spustowego (mniej niż 1min/m)*
• Zdalne lub bezpośrednie napełnianie
• Nie ma potrzeby zdejmowania pokrywy włazu
• Brak ryzyka pożaru lub wycieku paliwa
• Możliwość używania prętowego wskaźnika poziomu
• Łatwy montaż na rurze spustowej i króćcu (na zamówienie)
• Można zamontować w istniejącej rurze
• Nadaje się do wszystkich węglowodorów

ZALETY

* PRZETESTOWANE FABRYCZNIE


