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Vàlvula de seguretat
trencadora
de buit

Vàlvula de seguretat
trencadora
de buit

Mod. 795 EN Mod. 785 ASME Mod.005 EN  ASME/ANSI  ASME/FNPT  
ASME/MNPT  ASME/SW ….altres a convenir

Connexió:
MR1 x 6ØB: 

Material:

Connexió:
MNPT1 x 6ØB: 

Material:

Rosca mascle x Admisió lliure
3/8”x6ØB a 1”x6ØB

Rosca mascle NPT x Admisió lliure
3/8”x6ØB a 1”x6ØB

Llautó. PN-16
Acer inoxidable. PN-16
Cautxú de silicona
Fluorelastòmer (Vitó)

Llautó. 150 lbs
Acer inoxidable. 150 lbs
Cautxú de silicona
Fluorelastòmer (Vitó)

Tancament: Tancament:

Segons versió Segons versió

-50ºC a +150ºC -58ºF a +302ºFGasos Gasos-0,05 bar a -0,40 bar -0,73 psi a -5,80 psi

La vàlvula actua com un regulador automàtic 
d'alleujament de depressió i evita que es 
produeixi el buit a l'interior d'instal·lacions o 
recipients a pressió.

La vàlvula actua com un regulador automàtic 
d'alleujament de depressió i evita que es 
produeixi el buit a l'interior d'instal·lacions o 
recipients a pressió.

Silenciadors de difusió multietapa 

Connexió:

DN:
R: 

Material:

Brida
Rosca mascle
Rosca femella
Rosca macle NPT
Rosca femella NPT
Extrem per a soldar SW
A convenir
A convenir

Acer al carboni

Segons versió

+540ºC A convenir

Durant el procés d'expansió de mitjans com-
pressibles com a vapor o gasos, un dels 
principals inconvenients és la contaminació 
acústica. El soroll s'origina en obrir la vàlvula 
i descarregar el fluid expansionat a velocitat 
sònica. Els silenciadors són la gran alternativa 
per atenuar el soroll, a la descàrrega de la vàlvu-
la, i deixar-ho a nivells permissibles.

S'apliquen en les plantes de les centrals elèctri-
ques, químiques, petroquímiques o similars. Per 
a la descàrrega de vàlvules de seguretat, vàlvules 
de control, ….en línies o equips de pressió que 
vehiculen mitjans compressibles, tipus vapor, 
aire, diòxid de carboni, heli, metà, nitrogen, oxi-
gen, altres gasos.

S'aconsegueixen reduccions sonores de més de 
50 dB sense materials d'absorció acústica addi-
cionals.


