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Sikkerhedsventil er det sidste sikkerhedsnet når unormale trykforhold truer silokonstruktionen. 

Det er derfor pludselig over- eller undertryk i siloen må behandles øjeblikkeligt. Selv om det 

ideelle vil være at sikkerhedsventilen aldrig blev aktiveret, skal den være effektiv og driftssikker 
hvis der bliver brug for den. 

Med mere end 60,000 enheder installeret over hele verden har denne sikkerhedsventil bevist at 
den er fuldstændig driftssikker under mange forskellige konditioner. 

 

 
 

                          

Beskrivelse   
Sikkerhedsventilen består af et cylindrisk hus monteret på en svejsestuds med et spændbånd, et 
disk formet indvendig stål låg for undertryk holdt i position af en central fjeder, en udvendig 

stålring for overtryk holdt i position af tre fjedre, pakninger, og en vejrhat. 
 

Funktion 
I sikkerhedsventilen holder fjedre lågene lukkede når trykket holder sig indenfor de forudindstilte 
områder. De tre yderste fjedre holder det ringformede låg lukket så længe kraften genereret af 

trykket indvendig i siloen ikke overvinder fjederkraften. Så snart trykket overstiger det 

forudindstilte tryk løfter låget sig og trykket bliver udlignet. Det lille låg dækker en central 
cirkulær åbning i det store låg nedefra. Det bliver holdt af en enkelt fjeder og bliver presset mod 

det store låg af det normale tryk indvendig i siloen. I det tilfælde hvor der opstår et undertryk, 
trykkes fjederen sammen og låget åbnes. Luften kommer ind i siloen og udligner hurtigt 

undertrykket. 
 
 

 
Induktive aftastere (tilbehør) 
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Ydelse & Tekniske detaljer - Fordele 

 Hus i almindelig stål malet i RAL 7001 eller 304 / 316 rustfri stål hus. 

 Vejrhat i rustfri stål 

 Hus diameter = 273mm (10 in)  

 Luftvolumen op til 9,000m3/h (5,300 cfm) 

 Forberedt for montering af induktive følere 

 Begge versioner forudindstillet til maksimum negativ tryk på - 0.005 bar og maksimum 

overtryk på + 0.05 bar.  
 Hvis kundens krav er anderledes, kan ventilen justeres til et undertryk fra - 0.003 bar til - 

0.013 bar og for overtryk +0.02 bar til+0.1 bar. 

 Vægt: 9.5 kg. 

 Høj modstand mod atmosfæriske præparater 

 Let at montere. 

 Hurtig vedligeholdelse. 

 

 

Optioner & Tilbehør 

 Flanget forbindelse. 

 ATEX-certifiseret version for zone 21. 

 Induktive aftastere 

 

 

   

 

 

 


