Konstrukcje
specjalne

Zawory do wspó³pracy z detektorami gazu

Konstrukcja tych zaworów oraz sposób ich dzia³ania
zwi¹zane s¹ z funkcj¹ jak¹ pe³ni¹ wspó³pracuj¹c z
detektorami gazu(systemami detekcji) .
W zaworach tych mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce elementy:
! element umo¿liwiaj¹cy rêczne otwaranie (np. uchwyt (3))
! zawierad³o (3a, 6, 6a) napêdzane rêcznie i blokowane w
pozycji otwarcia przez mechanizm rygluj¹co-spustowy (5)
! zawór g³ówny (2)
! wyzwalacz elektromagnetyczny (4)
Zawory tego typu mo¿na otworzyæ tylko rêcznie.
Ci¹gn¹c za uchwyt rêcznego otwierania zaworu (3)
przemieszczamy zawierad³o w do momentu zablokowania
go przez mechanizm blokuj¹co-spustowy (5) w po³o¿eniu
pe³nego otwarcia. Jest to po³o¿enie robocze zaworu - gaz
mo¿e swobodnie przep³ywaæ przez zawór.
Zwolnienie blokady, a tym samym natychmiastowe
zamkniêcie zaworu, mo¿e nast¹piæ na dwa sposoby:
! impuls elektryczny podany (np. z detektora gazu) na
cewkê wyzwalacza elektromagnetycznego (4) powoduje
ruch jego rdzenia, który dzia³aj¹c na mechanizm
rygluj¹co-spustowy (5) zwalnia blokadê zawierad³a.
Zawierad³o pod wp³ywem sprê¿yny dociskowej (1)
przechodzi w pozycjê zamkniêcia. Odciêcie przep³ywu
gazu nastêpuje przez mechaniczny docisk grzybka (6)
wraz z uszczelk¹ (6a) do gniazda zaworu (6b) wywo³any
sprê¿yn¹ dociskow¹.
! naciskaj¹c przycisk "ZAMYKANIE RÊCZNE"
wymuszamy mechanicznie ruch rdzenia wyzwalacza
elektromagnetycznego, powoduj¹c tym samym
zwolnienie blokady zawierad³a i zamkniêcie zaworu.
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Cechy charakterystyczne:
! zarówno w pozycji otwartej jak i zamkniêtej nie
wymagaj¹ zasilania - s¹ energooszczêdne (impuls
elektryczny o czasie trwania < 1s potrzebny jest
jedynie do zamkniêcia zaworu)
! niewra¿liwe na zanik napiêcia zasilaj¹cego system jego brak czy chwilowe zaniki nie powoduj¹ zmian w
przep³ywie gazu przez zawór
! odporny na wszelkie zak³ócenia mog¹ce w stanie
zamkniêtym spowodowaæ jego przypadkowe
otwarcie (tylko œwiadome dzia³anie osób nadzoru)
! bardzo ma³e pole manewrowe wymagane do obs³ugi
oraz ma³a si³a potrzebna do otwarcia zaworu
! prosta, tania, niezawodna i lekka konstrukcja
! du¿a ¿ywotnoœæ

