PŁYTKA BEZPIECZEŃSTWA
TYP:

SRL

Zastosowanie:

KONSTRUKCJA:

Płytka wklęsła, niskie ciśnienie rozerwania

ROZMIARY:

1-8 cala

25-200 mm

ZAKRES CIŚNIENIA
ROZERWANIA:

10-230 PSIG

0.69-15.86 BARG

TOLERANCJA:

Współczynnik
pracy

0.70-16.17 KG/CM2

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

95%

tak

Odporność na
podciśnienie

tak

Media Procesowe
Ciecze
Pary / Gazy

tak

tak

Uchwyt Płytki
Skręcany
obrotowy

tak

tak

*w przypadku gdy występuje pełne podciśnienie a określone ciśnienie rozerwania jest niższe niż 15 PSIG (1.03 BARG) należy
skontaktować się z producentem

SRL jest typem płytki bezpieczeństwa, instalowanej w stronę procesu. Korona płytki jest
odwrotnie wypukła oraz osłabiona po obwodzie, dzięki czemu zapewnione jest pełne
otwarcie płytki bez zastosowania ostrzy w jej konstrukcji. Z uwagi na szeroką gamę
materiałów wykonania, m.in. 316, Hastelloy®, tantalu itp., jest stosowana na
instalacjach z zastosowaniem wysoko korozyjnych mediów. Płytka nadaje się również do
izolacji zaworów bezpieczeństwa.
CHARAKTERYSTYKA
•
•
•
•
•
•
•

Działa zarówno w aplikacjach cieczy jak i gazów
Odporna na podciśnienie
Współczynnik pracy 95%
Brak fragmentacji po otwarciu płytki (nic nie przedostaje się do instalacji)
Doskonale nadaje się do współpracy z zaworami bezpieczeństwa.
Odpowiednia dla mediów wysoko korozyjnych
Odwrotnie wypukła

www.corona.org.pl

Minimalne / maksymalne ciśnienie rozerwania w PSIG (BARG) @ 72oF (22oC)

*Min. BP – Minimalne Ciśnienie Rozerwania
*Max. BP – Maksymalne Ciśnienie Rozerwania
Uwaga: 1.5 "SRL z powłoką z Fluoropolimeru nie jest dostępny z certyfikatem ASME UD.

Tolerancja Ciśnienia Rozerwania
Ciśnienie rozerwania
PSIG
BARG
≤ 40
≤ 2.76
> 40
> 2.76

Tolerancja
PSIG
±2
±5%

BARG
± .14
±5%
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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.

