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Van xả áp & Duy trì áp lực

Van một chiều (Model 137-010)

Hệ thống

Môi trường

Bơm

44

Tham khảo thêm hướng dẫn lắp đặt sản phẩm tại trang 25※

Đặc tính

  Van  xả áp & duy trì áp lực (Model 133-010) bao gồm van Robo-
con (Balem 130) và bộ van dẫn hướng giảm áp . Van được lắp ở 
phần ống tắt Bypass trên đường ống chính để ngăn phá hoại 
đường ống bằng việc xả nước có áp lực cau ra môi trường ngoài 
khi áp lực trong đường ống tăng lên cao hơn giá trị cài đặt trước. 
Theo đó cũng duy trì được áp lực ổn định trong đường ống ở giá 
trị cài đặt.
Để bảo vệ các thiết bị trên đường ống, khi áp lực tăng đột ngột, 
van sẽ mở nhanh và khi đóng sẽ đóng chậm để ngăn tạo sóng 
nước va. Van có thể cài đặt tốc độ đóng, mở.
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Cỡ van Môi trườngHình dạng Áp lực làm việc Kiều nối

Hình dạng / Kích thước

Nước , Dầu
Nhiệt độ :

℃ ℃ 

• Điều chỉnh áp lực chính xác
• Hoạt động tự động không cần nguồn cấp điện
• Mở nhanh duy trì áp lực đường ống
• Đóng chậm ngăn chặn nước va
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Balem 130 (Van Robocon)

Bộ van dẫn hướng giảm áp

Van kim & van xả cặn

Van vòi

Đồng hồ đo áp lực

Bộ phận Số lượng
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