PŁYTKA BEZPIECZEŃSTWA
TYP:

POLY-SD

Zastosowanie:

KONSTRUKCJA:

Działanie zgodne z kierunkiem przepływu (płytka wypukła)

ROZMIARY:

0.5-24 cala

15-600 mm

ZAKRES CIŚNIENIA
ROZERWANIA:

20-3000 PSIG

1.38- 206.8 BARG

TOLERANCJA:

Współczyn.
Pracy

90%

1.40-210.2 KG/CM2

+ / - 5%, z wyjątkiem 40 PSIG/2.7 BARG i poniżej, które wynosi
+ / - 2 PSIG / 0,14 BARG

Atrybuty Wydajności
Brak
Odporność na
fragmentacji
podciśnienie

tak

tak

Media Procesowe
Polimeryzacja
Ciecze
Pary / Gazy

tak

tak

tak

Uchwyt Płytki
Skręcany
obrotowy

tak

tak

Płytkę bezpieczeństwa typu POLY-SD cechuje długa żywotność. Płytka może pracować
zarówno z cieczami jak i gazami i sprawdza się wszędzie tam gdzie wymagana jest
polimeryzacja. Głowicę ciśnieniową POLY-SD cechują wysokie parametry pracy.

CHARAKTERYSTYKA
•
•
•
•
•
•

Dedykowana do cieczy i gazów
Współczynnik pracy 90%.
Brak fragmentacji po otwarciu płytki (nic nie przedostaje się do instalacji)
Wysoki zakres pracy
Wysoka trwałość
Doskonale nadaje się do współpracy z zaworami bezpieczeństwa.

www.corona.org.pl

Ciśnienie rozerwania w barg przy 22oC (1) (2)

1.
2.

Minimum / maximum ciśnienia rozerwania dla płytek z płaszczem: prosimy o konsultacje w fabryką.
O wyższe ciśnienie rozerwania prosimy o kontakt.

Tolerancje (*)
Ciśnienie rozerwania w barg
przy 22oC
≤ 1.5
1.5 <ciśnienie roz. <2.76
≥2.76

Tolerancja przy 22oC
± 0.15 barg
Stand. ± 10% / red. ± 0.15
barg
Stand. ± 10% / red. ± 5%

(*) W razie potrzeby zmniejszenia tolerancji, prosimy o
kontakt.

Tolerancja, którą definiuje norma ISO/EN jest
całkowitą tolerancją, która dotyczy tolerancji
produkcji oraz ciśnienia rozerwania płytki.
Zgodnie z ISO/EN płytka bezpieczeństwa może
być oznaczona:
•
Wyznaczonym
ciśnieniem
rozerwania
z odpowiednią tolerancją (w % lub wartość).
Np.: 10barg przy 22oC ±10% (±1barg)
•
Maksymalne
oraz
minimalne
ciśnienie
rozerwania. Np.: Max 11barg przy 22oC –
min 9barg przy 22oC
Na żądanie płytki bezpieczeństwa mogą być
oznaczana jak opisane jest to w sekcji VIII
ASME.
Przyjęty zostaje wtedy średni rezultat testów
oraz tolerancja 5% dla ciśnienia rozerwania
≥2.76 barg, (0.15 barg dla ciśnienia rozerwania
<2.76 barg)
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CORONA Sp. z o.o. informuje, że niniejsze opracowanie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Prawa, a ma jedynie charakter informacyjny. Wszystkie dane dostępne w niniejszym opracowaniu zostały
przygotowane w oparciu o materiały producenta. Powyższe dane mogą ulec zmianie.

