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Dla produktów mocno ścierających
Odpowiednia w systemach z wysokimi
ciśnieniami i temperaturami
Obudowa wykonana z żeliwa szarego
(grafit kulkowy)
Wymienny pierścień przy wylocie
Uszczelnienie wału ze smarem
Uszczelnienia mogą zostać wymienione
bez demontażu zwrotnicy
Dostępna w zgodności z
ATEX 94/9/EG

Zwrotnica kulowa BTD

Informacje o produkcie

Zwrotnica kulowa firmy DMN-WESTINGHOUSE
została zaprojektowana do pneumatycznego
transportu produktów mocno ścierających.
Zwrotnica jest także odpowiednia dla systemów
transportowych z wysokimi ciśnieniami i
temperaturami np. w elektrociepłowniach
(popiół lotny), spalarniach śmieci, odlewniach,
cementowniach, hutach szkła, zakładach
ceramicznych,
wapienniczych,
fabrykach
chemicznych.

Konstrukcja zwrotnicy oferuje wzrost szczelności
przy wzrastającym ciśnieniu transportu. Wówczas
kula z jej uszczelnieniem jest wciskana w gniazdo
uszczelniające zwrotnicy. Wymiana uszczelnienia
następuje w zamontowanej zwrotnicy po zdjęciu
odpowiedniej pokrywy.

Zwrotnica jest odpowiednia do rozdziału i
łączenia strumienia. Przy rozdziale produktu
produkt sam
tworzy powierzchnię zużycia
(najczęstsze zastosowanie).
BTD jest wykonana z żeliwa szarego (grafit
kulkowy) i dostępna w 7 wielkościach, od DN 65
do DN 250.

Standardowa zwrotnica jest wyposażona w
pneumatyczny napęd obrotowy podwójnego
działania i bistabilny zawór magnetyczny 5/2drogowy.
Zwrotnica BTD może być umieszczona w systemie
transportowym z nadciśnieniem do 6 bar i
podciśnieniem do -0,5 bar. Standardowe
wykonanie jest przeznaczone dla temp. od -10 do
+150°C.

DMN-WESTINGHOUSE
rozwija i udoskonala
od ponad 35 lat
podajniki obrotowe,
zwrotnice i inne ważne
komponenty dla
przemysłu materiałów
sypkich. DMNWESTINGHOUSE
dostarcza na całym
świecie wyspecjalizowane urządzenia dla
przemysłu chemicznego, żywnościowego,
tworzyw sztucznych i
farmaceutycznego.
Obok szerokiej oferty
standardowych wersji
dostarczamy komponenty ze świadectwem USDA, urządzenia stanowiące zaporę
przeciwogniową i
wytrzymujące wahania
ciśnienia do 10 bar, jak
również w wykonaniu
z certyfikatem ATEX
zgodnie z wytycznymi
94/9/EC, etc. Szeroka
Head Office:
sieć spółek-córek
i
przedstawicielstw
zapewnia wysoki
standard usług serwisowych i wsparcia
technicznego na całym
świecie.
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