PANEL ROZRYWNY

TYP:

CV

Zastosowanie:

Charakterystyka:
Awarii w przemyśle można uniknąć używając płyt bezpieczeństwa. Płyty bezpieczeństwa
są koncepcją „słabego elementu” w instalacji, który jako pierwszy poddaje się w
momencie wzrostu ciśnienia spowodowanego wybuchem (eksplozji).
Płyta Bezpieczeństwa Fike typu CV jest membraną kompozytową (sst/tef/sst), wysoko
wytrzymałościową. Membrany typu CV są płytami bezpieczeństwa lekkiego typu, których
zadaniem jest bez fragmentowe rozerwanie i ochrona sprzętu pracującego w przemyśle.
Płyty Bezpieczeństwa są zgodne z wszystkimi wymaganiami Normy EN 14797, (European
Standard for Explosion Venting Devices) oraz NFPA 68, najbardziej znaną wytyczną
wyprowadzania wybuchów oraz deflagracji. Płyta Bezpieczeństwa typu CV sprawdza się
doskonale przy małych do lekkich pulsacjach i gwarantuje długą żywotność, poprzez jej
unikalne wykonanie.

Wydajność
Płyty Bezpieczeństwa typu CV mają
100% wydajność wyrzutu
wybuchu.

Certyfikowane ciśnienie
rozerwania
Ciśnienie rozerwania, Pstat jest
ustalana
poprzez
indywidualne
testy dla każdej dostawy, zgodnie z
standardami
i
potwierdzanie
świadectwem badania.

Brak przeglądów
Płyty Bezpieczeństwa Fike typu CV nie mają żadnych ruchomych części dlatego nie
wymagają przeglądów.

Zakres pracy
Ciśnienie rozerwania jest ustawiane zawsze wyżej niż maksymalne ciśnienie pracy.
Zakres maksymalnego ciśnienia pracy do minimalnego ciśnienia rozerwania jest
nazywany zakresem pracy. Typ płyt bezpieczeństwa CV oferują 60% do 75% zakres
pracy, zależnie od ciśnienia rozerwania.
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Próżnia
Płyty Bezpieczeństwa są często używane w miejscach gdzie występuje podciśnienie. Typ
CV może pracować na instalacjach gdzie podciśnienie nie przekracza 60% do 75%
minimum ciśnienia rozerwania, zależnie od ciśnienia rozerwania.

Bezpieczeństwo przy uszkodzeniu
Płyta Bezpieczeństwa typu CV jest tak skonstruowana, że nawet, kiedy zostanie
uszkodzona otworzy się przy założonym albo niższym ciśnieniu rozerwania.

Brak fragmentacji
Typ CV zapewnia pełne otwarcie i jest płytą niefragmentującą.

Specyfikacja

Kształty

Okrągłe

Prostokątne

Rozmiary

6’’/DN150 do 44’’ / DN1200

355 x 200 mm do
1110 x 1110 mm

Materiały

Stal / Teflon/ Stal Szlachetna

Maksymalne ciśnienie pracy

60% minimum ciśnienia rozerwania dla nominalnego cr ≤ 0,1 barg

Maksymalne podciśnienie

75% minimum ciśnienia rozerwania dla nominalnego cr > 0,1 barg

Tolerancja rozerwania

± 15 mbarg dla ciśnienia rozerwania nominalnego ≤ 70 mbarg
±25 mbarg dla ciśnienia rozerwania > 70 mbarg embarg ≤ 250 mbargg
± 50 mbarg dla ciśnienia rozerwania > 250 mbarg

Temperatura pracy

-40oC do 260oC

Uwagi:

1. Inne materiały dostępne na życzenie 2. Dla różnych rozmiarów i ciśnień rozerwania, inna (mniejsza) tolerancja może być dostępna
3. Prosimy o zaznaczenie przy zamówieniach, jeżeli temperatura przekracza 204oC
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Standardowe Panele Rozrywne
(płyty bezpieczeństwa, klapa bezpieczeństwa)

Dostępne w formatach prostokątnych i
okrągłych.

Tabela 1: Prostokątne

Aby sprostać wymaganiom rynku Fike przygotował pewną ilość płyt bezpieczeństwa,
które ma zawsze na magazynie. Ich nominalne ciśnienie rozerwania wynosi od 0.1 bar
+/15%
przy
22oC.
Te płyty są oznaczone (*) w kolumnach od 1 do

Rozmiary: Dla rozmiarów patrz tabelkę.
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Tabela 2: Standard DIN 2632 kołnierz PN10

Tabela 3: Kołnierze ANSI 150 #

Tabela 4: Lekkie kołnierze

www.corona.org.pl

Opcje:
Poza standardowymi Płytami Bezpieczeństwa (panelami rozrywnymi) Fike i CORONA,
oferuje również szeroki asortyment w innych wymiarach oraz konfiguracjach zależnie od
potrzeb technologicznych. Klapy mogą zostać tak przygotowane, aby zaspokoić wszelakie
zapotrzebowanie klienta. Przykładowe opcje poniżej:

Wskaźniki (czujniki) rozerwania:
Szeroki zakres wskaźników (ATEX) rozerwania
płyt do wyboru dla poszczególnych zadań.
Indykatory drutowe oraz przełączniki, są tak
skonstruowane,
że
spełniają
nawet
najsurowsze normy przeciwwybuchowe, przez
co mogą być używane we wszystkich strefach
wybuchowych.

Izolacja (termoizolacja)
atmosferyczna:
Niektóre instalacje mogą wymagać izolacji,
aby zredukować ubytki ciepła lub zapowiedz
kondensacji.
Fike
oferuje
standardowo
ocieplenia, które mogą być zamontowane po
stronie atmosferycznej, aby zapobiegać utratą
ciepła lub skraplaniu. Materiał ocieplający jest
wliczana
przy
dobieraniu
parametrów
odciążających panelu.

www.corona.org.pl

Instalacja:
Prostokątne płyty bezpieczeństwa mogą być montowane w lekkich kołnierzach
(profilach).
Okrągłe płyty bezpieczeństwa mogą być montowane pomiędzy standardowe spawane
kołnierze zgodne z DIN 3632 PN10 lub ANSI B16.5 150 lub w lekkie uchwyty
przeznaczone dla tego typu aplikacji.
Dostarczamy rysunki lub całe profile gotowe do montażu, zależnie od specyfikacji.
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Tel. +48 32 255 53 53; Fax +48 32 720 20 88; e-mail: corona@corona.org.pl
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CORONA Sp. z o.o. informuje, że niniejsze opracowanie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Prawa, a ma jedynie charakter informacyjny. Wszystkie dane dostępne w niniejszym opracowaniu zostały
przygotowane w oparciu o materiały producenta. Powyższe dane mogą ulec zmianie.

