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     Van chống nước va & xả áp

Đặc tính

  Van xả áp chống nước va (Model 133-040) bao gồm van Robo-
con (Balem 130) và  bộ van dẫn hướng giảm áp và bộ van dẫn 
hướng xả áp. Van được lắp đặt ở phần ống tắt by-pass để bảo 
vệ bơm và hệ thống ống tránh các hiện tượng nước va nguy hiểm 
gây ra bởi sự thay đổi lớn của vận tốc trong đường ống.
Van chống được sự sụt áp lực do bơm dừng đột ngột và đóng 
mở van. Ngay lập tức van chống nước va sẽ mở để ngăn áp lực 
cao trong đường ống và hạn chế áp lực tăng cao, xả bớt áp lực 
thừa so với áp lực cài đặt.
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Nhiệt độ :

℃ ℃ 

• Điều khiển áp lực chính xác
• Mở nhanh duy trì áp lực trong đường ống
• Đóng chậm để tránh nước va
• Có khả năng chống sóng nước va có biên độ lớn
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Balem 130 (Van Robocon)

Van dẫn hướng xả áp

Van dẫn  hướng chống va

Van chuyển đổi áp lực thủy lực

Van kim và van lọc

Van vòi

Đồng hồ áp lực

Bộ phận Số lượng

▶�S�c�h�e�m�a�t�i�c� �D�i�a�g�r�a�mSơ đồ cấu tạo
- Bằng sáng chế Hàn Quốc số 0481408.

Tham khảo thêm hướng dẫn lắp đặt sản phẩm tại trang 25※
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(Model 133-040) 
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