NOŽOVÉ POSÚVAČE WEY SISTAG KONŠTRUKCIA:
- Test tesnosti podľa EN 12266-1/P12 tesnosť trieda A
- Vedenie platne pre plný prietok otvorenia
- Pretesnenie upchávky možné za plnej prevádzky
- Jedinečný priečny systém tesnenia
- Vynikajúce preplachovacie kanáliky
DETAILY – VÝHODY WEY NOŽOVÝCH POSÚVAČOV:
1.
Tesnosť prietoku cez potrubie je dosiahnutá pomocou
stranového utesnenia platne. Dlhá životnosť je zabezpečená dokonalým opracovaním a finišovaním platne
zo všetkých strán. Tesniaca šnúra je držaná mechanicky
pomocou zasunutia v domčeku.

Platňa
posúvača
Tesniaca
hmota

2.
Stranové vedenie platne zabezpečuje bezproblémovú,
bezhlučnú prevádzku a spolu s hore uvedeným tesnením
zabezpečuje obojstrannú tesnosť.
3.
V konečnej fáze sú pevné zvyšky odstrihávané pomocou
vyformovanej platne v tvare noža cez hranu domčeka.
4.
Pomocou špeciálnej geometrie platne budú zvyšky vytláčané cez vybrania a pomocou čistiacich kanálikov v domčeku sú prúdom materiálu vynášané von do potrubia.
5.
Vynikajúce WEY® priečne tesnenie nahrádza objemnú
upchávku. Profil tesniacej drážky zabraňuje úniku média.
Nutný prítlak je zabezpečený pomocou pritlačenej tesniacej hmoty, ktorá sa prirodzene opotrebúva, a po neutrálnom dobre samomaznom médiu má nadpriemerne vysokú
životnosť.
6.
Malá medzera medzi platňou a priečnym tesnením zabezpečuje vzpriečeniu z dôvodu vniknutia pevných častíc do
medzery.
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Priečne tesnenia

Preplachové kanáliky

Deflektor

Ak je nutné ochrániť teleso a
tesnenia z nahromadených
pevných látok, iba pre
horizontálnu inštaláciu
(zvislého potrubia)

V-výrez

Regulácia prietoku,
jednoduchá montáž,
nízka cena

Minimalizovaná horná časť &
optimalizovaná geometria platne

Vedenie platne pre plné otvorenie

Preplachové prípojky &
izolačná bariéra

Pri náročných podmienkach
(v oblasti rohov sú
preplachovacie prípojky,
izolačná bariéra medzi
priečnymi tesneniami a rohové
preplachovacie otvory v telese)

Krúžok proti
opotrebeniu

Ak je nutné chrániť
teleso & tesnenia
od abrazie prietokom

Dvojité priečne tesnenie

Pri extrémne náročných
prevádzkových
podmienkach

VYDAVATEĽ:

● Spoľahlivý dizajn s nízkymi nákladmi na údržbu
● Kompletný sortiment (až do DN2000 a 100 bar
menovitého tlaku, materiálov, variantov)
● Obojsmerne 100% tesný
● Pretesnenie upchávky pri plnom tlaku
● Samočistiaca konštrukcia (preplachovacie rohy)
● Platňa posúvača vedená pre plný zdvih
● Žiadne zasekávanie sa počas ovládania
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