ROBINET DE REGLARE DEBIT, TIP RRDF, DIN OTEL, CORP CU FLANSE,
ACTIONAT HIDRAULIC, PN10÷PN16 DN300÷DN2600

fişa tehnică: RRDF.2015.0

CURBA DE VARIATIE A DEBITULUI
FUNCTIE DE DESCHIDEREA ROBINETULUI DN2600

APLICATII
Robinetele de reglare debit se utilizează pentru reglarea debitului de descărcare prin modificarea secţiunii de trecere.
(şi nu ca robinete de închidere).
Eficacitatea lor se datorează numărului mare de orificii din cele două plăci (fixe şi mobile) care împart curgerea în jeturi
distribuite uniform pe întreaga suprafaţă şi disipă energia cinetică pe o distanţă scurtă şi a posibilităţii de reglare a
secţiunii de trecere funcţie de cursă. Pentru fiecare aplicaţie se stabileşte debitul de curgere necesar.
Aceste robinete de reglare elimină problemele apărute la descărcarea liberă ȋn conducte, ȋn condiţii de debite şi presiuni
peste limita normală. Astfel sunt eliminate cavitaţiile, vibraţiile severe precum şi fluctuaţiile de presiune şi de zgomot.
Aplicaţiile tipice: admisia apei în bazinele de acumulare sau descărcările barajelor hidrocentralelor, ameliorarea
debitelor pentru unităţile de pompare ale sistemelor de transport şi distribuţie ale apei şi by pass-urile turbinelor MHCurilor, staţiile de tratare şi epurare apă, sisteme de răcire şi amestecare.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI FUNCTIONALE
- Presiunea de lucru:
- Dimensiune nominală:
- Debit reglat (mc/sec.):
- Tip constructiv:
- Poziţia de montaj:
- Acţionare:
- Sens de curgere:
- Acţionare hidraulică:
- Acţionare electrică:

PN10÷PN16
DN300÷DN2600
0,01÷22,5
construcţie sudată, corp cu flanşe
verticală
- manuală, cu reductor
- hidraulică, cu grup hidraulic şi cofret de forţă şi comandă
- electrică, cu mecanism tip AUMA şi cofret de forţă şi comandă
preferenţial, marcat cu săgeată pe corp
cilindru hidraulic cu senzor liniar de poziţie (ieşire 4÷20 mA), grup hidraulic
propriu, alimentare 3x380V/ 50Hz, cofret de forţă şi comandă locală şi
comutare la distanţă, tip CFC, grad protecţie IP54.
mecanism tip AUMA SA NORM IP68, alimentare 3x380V/ 50Hz, cu traductor
electronic de poziţie, tip RWG 4020 (ieşire 4÷20 mA),
La cerere: mecanism cu cofret integrat, tip AUMA MATIC (comenzi locale şi
semnalizare cu LED-uri) sau AUMATIC (interfaţă de comunicare, programare
şi semnalizare pe display)

MATERIALE
- Corp:
- Sertar:
- Tija de antrenare:
- Garnituri:

oţel carbon
oţel carbon (la cerere: placat cu oţel inoxidabil AISI 304)
oţel inoxidabil AISI 420
cauciuc

SC CUSBAC SA Bacău
producător armături industriale din oţel, utilaje şi echipamente hidromecanice pentru energetică, irigaţii,
alimentări cu apă şi canalizări, echipamente acţionare armături, având Sistemul de Management al Calităţii
certificat de SRAC şi IQNet, conf. ISO 9001:2008; ISO14001-2004 şi OHSAS18001-2007.
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