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Firma Danfoss wprowadza do oferty nową gamę elementów armatury ze stali nierdzewnej —
SVL SS Flexline™. Nowa gama elementów armatury ze stali nierdzewnej bazuje na
sprawdzonej modułowej koncepcji wyrobów z rodziny Flexline™, obejmującej zawory ICV, ICF
oraz SVL. Tym samym elementy armatury ze stali nierdzewnej mają wiele zalet, jakimi cechuje
się koncepcja Flexline™.

  

  

  

Dzięki wykorzystaniu wspólnego korpusu (w wersji kątowej lub prostej) za pomocą
poszczególnych modułów funkcyjnych SVL SS można realizować pięć różnych funkcji: zaworu
odcinającego, odcinająco-zwrotnego, zwrotnego i regulacyjnego oraz filtra. Wszystkie moduły
funkcyjne pasują do takiego samego korpusu, co zapewnia dużą elastyczność i prostotę.
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      Zalety nowej gamy wyrobów SVL SS Flexline™Elementy armatury SVL SS Flexline™ zapewniają korzyści użytkownikom, firmom serwisowym,wykonawcom i hurtownikom. Oto niektóre zalety:  Wspólne części zamienne i konstrukcja modułowa.        -  Upraszczają gospodarkę częściami zamiennymi oraz obniżają koszty zapasów, a przytym umożliwiają szybki i prosty serwis.       -  Dobór części zamiennych jest prostszy dzięki mniejszej liczbie numerów katalogowychpokrywających potrzeby wszystkich konfiguracji.       -  Dzięki wielu zastosowaniom części zamiennej o danym numerze katalogowym zapasytych części staną się bardziej elastyczne i przydatne.                                         Jeden, wspólny korpus umożliwia łatwą i szybką zmianę funkcji elementu.        -  Jeżeli z jakiegoś powodu jeden z komponentów zamontowano w złym miejscu instalacji,to problem można szybko usunąć, wymieniając element.         Nowe dławnice z elementami uszczelnienia statycznego i dynamicznego.        -  Zapewniają wyjątkowo solidne i bezpieczne uszczelnienie w całym zakresie warunkówpracy przewidzianych w danych technicznych. Dzięki temu urządzenia z serii SVL SSgwarantują płynne otwieranie i zamykanie oraz bardzo wysoki poziom niezawodności.       Nowe, kolorowe kołpaki uszczelniające i pierścienie identyfikacyjne.        -  Ułatwiają identyfikację funkcji zaworu. Czerwone kołpaki oznaczają zawory odcinająceSVA — standardowe i z długim trzpieniem. Żółte kołpaki stosowane są z zaworamiregulacyjnymi REG-S, a zielone kołpaki i tabliczki na zaworach odcinająco-zwrotnych SCA-X izaworach zwrotnych CHV-X.       Produkty Danfoss ze stali nierdzewnejZawory ze stali nierdzewnej są potrzebne w wielu gałęziach przemysłu, w których z uwagi natrudne warunki otoczenia występuje duże zagrożenie korozją lub stosuje się wysokiewymagania higieniczne. Takie warunki występują np. na statkach rybackich, a także wbrowarach, mleczarniach i przetwórniach mięsa. Wprowadzając nowe produkty, firma Danfosswzbogaciła swoją ofertę zaworów ze stali nierdzewnej dla takich branż.   Wszystkie produkty są przeznaczone dla chłodnictwa przemysłowego i posiadają aprobaty wzakresie stosowania z najczęściej używanymi w chłodnictwie przemysłowym czynnikamichłodniczymi, takimi jak amoniak, CO2, HCFC i HFC. Z niektórymi spośród tych produktówmogą być używane także palne węglowodory.    Produkty dla chłodnictwa przemysłowego w ofercie DanfossProdukty ze stali nierdzewnej dla chłodnictwa przemysłowego to:        -  elementy armatury SVL SS Flexline™,      -  zawory upustowe OFV-SS,      -  zawory iglicowe SNV-SS,      -  zawory elektromagnetyczne EVRS i EVRST      Po co stosować produkty ze stali nierdzewnej w chłodnictwie?Zastosowanie stali nierdzewnej w układach chłodniczych to idealny wybór wszędzie tam, gdzienaprawdę liczy się higiena, a z uwagi na trudne warunki środowiska poważnym zagrożeniemjest korozja.  Układy chłodnicze oparte na stali nierdzewnej wykorzystuje się m.in. w przemyślebrowarniczym, spożywczym i mleczarskim, a także w morskich zastosowaniach chłodnictwa, wprzetwórstwie mięsa oraz w wielu innych gałęziach przemysłu przetwórczego. Firma Danfossod kilku lat opracowuje i produkuje zawory ze stali nierdzewnej dla odbiorców z tych branż idysponuje dużą wiedzą o specjalistycznych zastosowaniach.  Po wprowadzeniu na rynek komponentów SVL SS Flexline™ ze stali nierdzewnej Danfoss maobecnie w swojej ofercie szeroki asortyment zaworów ze stali nierdzewnej, przeznaczonych doumieszczenia wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych. Dzięki przyznaniu tym produktom aprobatw zakresie instalacji wysokociśnieniowych gama zaworów ze stali nierdzewnej znajdujezastosowanie we wszystkich nowoczesnych układach chłodniczych, także tych opartych nadwutlenku węgla.  Naturalnie wszystkie produkty posiadają szereg certyfikatów.    Korzyści dla użytkowników: dłuższy okres eksploatacji układu i jego elementów orazznaczące obniżenie kosztów konserwacji.    Teraz wszystkie produkty ze stali nierdzewnej do zastosowań w chłodnictwie przemysłowymdoskonale nadają się do instalacji amoniaku, CO2 i innych powszechnie stosowanychczynników chłodniczych. Więcej informacji technicznych na temat wszystkich produktów ze stalinierdzewnej można znaleźć na naszej specjalnej stronie internetowej www.danfoss.com/IR-stainless-steel.      Źródło: DANFOSS  
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