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KBV20
Kéziműködtetésű kazán iszapoló gömbcsap

ISO 9001

• Kazániszapolásra tervezett szelep
• Maximális kazán nyomás 17.25 bar g
• Méret DN25 - től

208°C

DN65 - ig

• Müködtető kar csak zárt allapotban vehető le.

Megnevezés:

Szénacél házas kézi működtetésű kazániszapoló gömcsap
megerősített PTFE tömítéssel és rozsdamentes mechanikával,
elzáró karral. A kar remdelhető mormál, illetve T típusú hosszított
kivitellel.'T' típus a nehezen hozzáférhető gömpcsap kezelését
könnyíti meg. A működtető kar a kazánokra vonatkozó előírásoknak
megfelelően nyitott állapotban nem vehető le.
Megjegyzés: normál, ill. hosszított 'T' működtető kart külön kell
megrendelni.

Alkalmazás:

A gömcsap kazániszapolás követelményinek megfelelően került
kialakításra elsősorban olyan alkalmazásoknál, ahol nem szükséges
időprogram szerinti iszapolás. Időprogram szerinti iszapolást lásd
kazán iszapolási rendszerek kiadványban.

Méretek és csőcsatlakozások:

* DN25, 32*, 40, 50, 65.
Karimás BS 4504, PN40 vagy BS 1560 Class 300.
Kizárólag PN40 kivitel.

Nyomás és hőmérséklet határok:
Maximum tervezési nyomás
Hidegvizes teszt
Szivárgási teszt

Anyagminőség:
Megnevezés

17.25 bar g at 208°C
60 bar g (PN40)
78 bar g (class 300)
6 bar g (levegővel
vízben)

Anyag

Ház

Szénacél

Ülék és tömítés
Záró golyó
Szár
Fedél

Szénacél megerősített PTFE
Auszten. rozsdamentes acél
AISI 316
Rozsdamentes acél
AISI 420 or 316
Auszten. rozsdamentes acél
AISI 316L

* Adapterház
* Működtető kar
* 'T' hosszabbítő

ASTM A216 WCB

Auszten. rozsdamentes acél

AISI 316L

Auszten. rozsdamentes acél

AISI 316L

Szénacél

Local regulations may restrict the use of this product to below the conditions quoted.
In the interests of development and improvement of the product, we reserve the right to change the speciﬁcation without notice.
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Méretek/tömegek (kb.) mm és kg
Méret

A

B

DN25
165
114
DN32
178
117
DN40
190
126
DN50
216
134
DN65
241
146
Standard
működtető
kar
*
'T'
hosszabbító
*

* Megjegyzés:
rendelni.

C

D

E

F

tömeg

35
35
35
35
35

32
500

258
375

21
23
31
38
51

6.0
7.5
9.8
12.0
18.0

Működtető kar és

Megnevezés:

Spirax Sarco KBV20 típusú, kézi működtetésű kazániszapoló
gömbcsap, szénacél házzal karimás csatlakozással. Működtető kar
normál és 'T' hosszított kivitellel, a kazánokra vonatkozó előírásoknak
megfelelő működési kialakítással.

Rendelési példa:

2 db Spirax Sarco DN40, KBV20 kézi működtetésű kazániszapoló
gömbcsap BS 4504 szerint PN40 karimás csatlakozással.
1 db Standard működtető kar KBV20 gőmbcsaphoz.

Pótalkatrészek:

Komplet javítószet, tartalma: összes tömítés, zárógömb a
hozzűtartózó tímítésekkel.
Figyelem: A zárógömbön lévő kiegyenlítő furatnak a belépő oldal
felé kell mutatnia.
Működtető szár rendelésnél meg kell adni göncsap típusát,
alkalmazást (pl.: kazán iszapolás) és a névleges méretet. (DN).
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