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Az FF-DKS-K-A típusú zárt kilégző rendszer  nyomásszabályzó szelep (kompakt kivitel) m ködési leírása  

A zárt kilégző ren szer  nyomásszabályzó szelep olyan szerelvény, amely egy ren szeren belül korlátozza a kialakuló 

túlnyomást, illetve a vákuumot,  a ezek a paraméterek az atmosz érikus nyomás oz képest előre meg atározott értéket 

elérnek, vagy meg ala nak. A szelep 2  b csatlakozással ren elkezik, valamint egy légköri beszívó csonkkal:  

  -  a szabályozni kívánt ren szer ez 

  -  a kilégző ren szerhez 

  -  a belégző csonk vé őkosárral (sz kített mérettel) a légkörből történő beszívás oz 

 A szelep szívó- és nyomóol ala egyaránt súlyszelep. A tömörzárást a meg elelően  elcsiszolt elemek biztosít ák 

(szeleptányér ill. szelepülék).  A beszívó részén egy, a szeleptányér által elzárt  urat (szelepülék) talál ató egy 

speciálisan kialakított  ázban. Ha a vákuum értéke egy mega ott nyomásérték  ölé emelke ik, a szeleptányér a 

ren szer szívó atására megemelke ik, szaba  beáramlást enge ve a levegőnek. Túlnyomásra, a szeleptányér a 

szelepülék peremé ez szorulva lezár. Ha a ren szer belső nyomása a beállított érték  ölé emelke ik, akkor egy másik 

szeleptányér  elemelke ik, megaka ályozva a túlnyomás kialakulását. A szeleptányérok súlyának változtatásával min  

a szívó-, mind a nyomóol ali szelep nyitónyomása a gyártás  olyamán -20...-4mbar, illetve +4...+60 mbar értékek 

között - a kívánt értékre beállít ató.   

 Az FF-DKS-K-A típusú ki- belégző szerelvény nem láng áthatolást gátló szerelvény! Ha a ren szer túlnyomás 

alatt lévő gyulla óképes gázai a szaba térbe távoznak (kilégzésnél a levegővel kevere ve gyulla óképes elegyet 

alkot atnak), akkor a ánlatos a ren szer közé egy a kiáramló gáz típusá oz (IIA, IIB3) meg elelő, Föl  ém K t. által 

gyártott lángát atolásgátlót közbeiktatni.   

 

Adattábla: 
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Biztonságos használatának feltételei 

 

- Az FF-DKS-K-A típusú szerelvény robbanásveszélyes környezetbe történő beépítésénél  okozott 

gon ossággal kell kiválasztani a beépítés  elyét és eszközeit.  

- A szelep beépítésénél  okozottan  igyelembe kell venni az adott rendszer maximális tér ogatáramá oz tartozó 

nyomásveszteségeket. 

- A ki- belégző szelep csak a szelep anyagait nem károsító gázok/gőzök esetén  asznál ató.  

- Az alkalmazási  őmérséklettartomány alapesetben: -20 … +60 
o
C. Ettől eltérő  őmérséklettartományban 

alkalmazan ó szerelvények  asználatát a gyártóval egyeztetni kell. 

- A szelep a környezeti hőmérséklet, a forgalmazott közeg hőmérséklete, relatív nedvességtartalma, 

valamint az áramlási sebesség kedvezőtlen alakulásakor a kicsapódott pára miatt lefagyhat, ezt 

beépítésnél fokozottan figyelembe kell venni. Amennyiben ezen feltételek fennállhatnak, a lefagyás 

ellen óvintézkedéseket kell tenni. 

- Robbanásveszélyes környezetbe való telepítésnél gondoskodni kell a rendszer védelméről láng 

áthatolás szempontjából is. A nyitott szelep közvetlen összeköttetést teremthet a rendszer (adott 

esetben a „0”-ás zóna!) és a külső környezet között! 

- A szerelvény beépítése a névleges csatlakozóméretének meg elelő csővezetékbe  avasolt. Eltérő 

csatlakozóméret  ren szernél  okozottan  igyelembe kell venni a szerelvényen átáramló mennyiség ez 

tartozó nyomásveszteségeket. 

- A ki- belégzőszelep csak  üggőleges helyzetben épít ető be. A  üggőlegestől való ± 2
o
-nál nagyobb 

 őlésszögben beépített szerelvény ren eltetésszer  m kö ése nem biztosított. 

- Poros, szennyezett közegtől óvni kell! A por és egyéb szennyező ések a szelepülékre rakó va 

megszüntet etik a szerelvény tömörzárását.  

- Ütés, vibráció, rezonancia stb.  atása, melynek energiá a elegen ő a szeleptest kismérték  elmoz ításá oz a 

tömörzárást kis i őre megszüntet eti, ezt beépítésnél  igyelembe kell venni.  

- Fel asználás előtt, raktározáskor  okozottan ügyelni kell,  ogy a szelepeket ne ér e semmilyen fizikai, ill. 

kémiai  atás, mely a szelep ren eltetésszer  m kö ését be olyásol at a. 

- A szerelvény tisztítása csak a szelep anyagait nem károsító tisztítószerekkel történ et. A szelepülék és 

szeleptest  elcsiszolt  elületei  okozott gon ossággal tisztít atók, a tisztítás közbeni bármilyen  elületi sérülés 

a szerelvény tömörzárását megszünteti, ezáltal ren eltetésszer  m kö ése megsz n et. Ennek  avítása 

kizárólag a gyártónál történ et. 

- Ha a ki-belégző szelepen külsérelmi nyomok lát atóak, azt a gyártó oz azonnal be kell szállítani 

 elülvizsgálatra! 

- Karbantartási, tisztítási ciklusok meg atározása a  el asználó  ela ata az a ott ren szer, ill. tec nológia 

szennyezettségétől  üggően. 
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Anyagminőségek: 

Légzőszelep ház: KO33 (W.Nr.1.4301)/ KO36Ti (W.Nr.1.4541), vagy KO35Ti (W.Nr.1.4571)/KO38 (W.Nr.1.4404) 

Szelepülék: KO33 (W.Nr.1.4301)/ KO36Ti (W.Nr.1.4541), vagy KO35Ti (W.Nr.1.4571) /KO38 (W.Nr.1.4404) 

Szeleptest: KO33 (W.Nr.1.4301)/ KO36Ti (W.Nr.1.4541), vagy KO35Ti (W.Nr.1.4571) /KO38 (W.Nr.1.4404) 

Tömítések: Teflon 

 

Egyéb műszaki paraméterek: 

Vákuum nyitónyomás érték:   -20 mbar-ig, de minimum -4 mbar 

Túlnyomásra:    +60 mbar-ig, de minimum +4 mbar 

Alkalmazási hőmérséklettartomány:   -20 
o
C-tól 60 

o
C-ig (alap szerelvény) 

Csatlakozási méretek    DN15-D150 (DN100-tól kizárólag karimás csatlakozással) 

Csatlakozás:  DIN2633 PN16 karimás (alap szerelvény),  e a csatlakozást a 

 el asználó igényé ez alakít uk 

 


