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Teknisk specifikation

Artikelnr da(OD) da1(OD1) s L s1 L3

T4DM-HP-P-020-020 20 20 1.9 164 1.9 112

T4DM-HP-P-032-025 32 25 2.9 164 2.3 122

T4DM-HP-P-040-020 40 20 3.7 184 1.9 127

T4DM-HP-P-040-032 40 32 3.7 184 2.9 127

T4DM-HP-P-050-020 50 20 4.6 184 1.9 131.5

T4DM-HP-P-050-032 50 32 4.6 184 2.9 131.5

T4DM-HP-P-063-032 60 32 5.8 184 2.9 138
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Material PP High Purity
High Purity-produkter svetsas genom beröringsfri stumsvetsning, IR-svetsning. Svetsmetoden är
helautomatiserad med komplett dokumentation och spårbarhet. Dimensioner från d 20-315 mm. Rören
tvättas och packas efter produktionen i renrum klass 10 000. Varje rör förpackas i plastpåse för att
förhindra föroreningar och skador under transport. Rördelar och ventiler tvättas i en helautomatiserad
tvättanläggning i renrum klass 100. Kompletta rörsystem i High Purity finns i PP och PVDF. Kontakta oss
för mer information om IR-svetsmaskinen SP-110-S och SP-315-S.
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Membranventil T4
Fördelen med en membranventil mot andra typer av ventiler är enkel funktion och utformning.
Membranventiler används för reglering av gaser och vätskor och är klart lämplig vid förorenade och
slitande medier. Ventilen kan monteras i alla positioner. Tryckslag i rörledningar elimineras vid
användning av membranventiler. Ett annat kännetecken för membranventiler är det höga antalet
manövreringar de klarar. Membranventilen T4 är speciellt lämpad för avstängning eller reglering av
aggressiva och/eller slitande media. Den invändiga geometrin i ventilhuset optimerar
flödeskarakteristiken vilket ger ett ökat Kv värde. Den ergonomiska ratten är försedd med ett
snabblåsningssystem som medger låsning i flera lägen. Lågt vridmoment vid manövrering vilket är en
klar fördel. Don typer Det finns olika typer av don avsedda att uppfylla systemens behov för att ge ett
bra och funktionellt flöde. NO: Normalt öppen med fjäder, stänger med luft och öppnas vid luft bortfall.
NC: Normalt stängd med fjäder, öppnas med luft och stängs vid luft bortfall. DA: Dubbelverkande don
öppnas och stängs med luft.
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