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Flowrox slangeventil
Flowrox slangeventiler er ideelle til afspærring eller regulering applikationer, selv om mediet er
slidende eller ætsende. Desuden er de yders velegnede til pulver eller granulater. Flow kontrol
løsninger opfylder selv de mest krævende kundens specifikationer. Flowrox ventiler forbedrer
vores kunders produktivitet ved at forbedre ventilernes up time ved at udvide serviceintervaller.

MODUL DESIGN
Vores modulopbyggede ventil design har tre
hovedkomponenter: Slangen, ventilhuset og
aktuator. Slangen er den eneste del, der er i
direkte kontakt med mediet. Konstruktion og
materialer af alle tre hovedkomponenter
kan vælges til at klare de fleste
procesbetingelser. Selvrensende i
normal drift giver Flowrox ventiler
100% afspærring selv om mediet
opbygger aflejringer på indersiden
af ventilslangen. Når ventilslangen
aktiveres, arbejder gummiet sådan
at partikler og aflejringer på slangens
overflade skylles ud
med mediet.

TEKNISKE EGENSKABER
• 100 % tæt
• Fuldt boret
• Kun slangen er i kontakt med mediet
• Linear regulering.
• Lukker mod ventilens centerlinje.
• Fleksibel slange
ÅBENLYSE FORDELE SÅSOM
• Selvrensende design
• Problemfri drift
• Lange serviceintervaller
• Unik slidstyrke
• Høj korrosionsbestandighed
• Ventilen kan ikke ”gro” fast
pga. af design
• Lave vedligeholdelsesomkostninger
• Billigst at eje i længden

Som standard produceres der fra
diametre 25 mm til 1000 mm,
temperaturer fra -50 ° C til +160 ° C, og
driftstryk fra højt industrielt vakuum til
over 100 bar.
Vi leverer skræddersyede ventil
løsninger i tæt samarbejde med
vores kunder.

METALLER I FORBINDELSE MED SLIDENDE MEDIER:
Når slidende partikler og metal kolliderer, er kollisionsenergi absorberes i metallet, således vil der være en
konstant slidtage af overfladen.

Flowrox slangeventiler er logisk og innovativt
designet. I åben position, er ventilen med fuldt
boret slange en integreret del af rørledningen. Under
lukning, klemmes to bjælker sammen om slangen
mod centerlinjen af ventilen.

FLOWROX VENTILER: Når partikler rammer slangens
elastiske overflade, absorberes kollisionsenergien og
frigives øjeblikkeligt ved at partiklen bounces tilbage.
Dette resulterer i unik slidstyrke og lange serviceintervaller.
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Manuelle Ventiler
De manuelle ventiler er forsynet med håndhjul. For at sikre pålidelig drift af ventilen er akslen helt
indkapslet hvilket giver fuld beskyttelse mod snavs og korrosion. Reduktionsgear kan monteres
for at lette manuel operation i større diameter ventiler og højere driftstryk.

VENTIL TYPER
LUKKET MODEL
Lukket model er den mest almindelige type. Lukket
model beskytter slangen fra omgivelserne, og disse
ventiler fremstilles i støbejern, kulstofstål, rustfrit stål,
aluminium eller plast. Ventil diameter fra 25 mm.

ÅBEN MODEL
Den åbne model er designet til ikke-farlige medier,
lavere tryk og driftstemperaturer. Denne model tåler
vibrationer og mindre vinkel forskydninger i forhold
til rørledningen. Nem og enkel at servicere. Materiale
valgmuligheder som kulstofstål og rustfrit stål. Åben
model diameter fra 80 mm.

Forseglet model er til rådighed for applikationer med
farlige medier.

Flowrox slangeventilerne hos
DONG Energy, Asnæsværket
Produkter:
31 slangeventiler, størrelser 200-250 mm
Medium:
Skyldevand med bundslagger fra kedelen
Asnæsværket, DONG Energy, er det største
kulkraftværk i Danmark, her har de fået værdifulde
fordele med Flowrox ventiler i deres skyldevands
system. I 1996 blev i alt 31 Flowrox slangeventiler
installeret for at styre mængden af skyldevand fra
kedlen til bundfældningsbasin. Dette skyldevand er
yderst slidende og aggressivt og stiller høje krav til
on / off disse slangeventiler. Flowrox slangeventiler
har mere end opfyldt disse krav. De mest oplagte
fordele omfatter fremragende slidstyrke, pålidelig drift
og forlænget levetid.

Afspærring og regulering af skyldevand fra kedlerne på
Asnæsværket, DONG Energy, Denmark
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Automatiske ventiler
Flowrox tilbyder mange ventil muligheder i automatiserede processer. Vores ekspertise og erfaring
med krævende processer giver altid den bedste løsning i forhold vores kunders ønske om lang
levetid og korte kontrollerede driftstop.

PNEUMATISK AKTUATOR
Som standard er vores
pneumatiske aktuatorer
dobbeltvirkende, hvilket
giver hurtig åbning og
lukning. Her anvendes ofte
hurtige udluftningsventiler
for at opnå hurtig
reaktionstid. Pneumatiske
aktuatorer er passende
til en bred vifte af
industrielle applikationer.
Som ekstra udstyr kan
vi f.eks. tilbyde, manuelt
håndhjul til overstyring,
mekanisk eller pneumatisk fjeder når
”fail-safe” funktion ønskes, samt div. endstops typer.

hvor der ikke er luft til rådighed eller til store ventil
diametre eller høje driftstryk.

SÆRLIGE AKTUATORER
Hydrauliske aktuatorer med integreret strømforsyning,
pneumatiske motordrevne aktuatorer, og vandhydrauliske aktuatorer er også tilgængelige på
anmodning.
REGULERINGS VENTILER
TIL KRÆVENDE OPGAVER
Flowrox reguleringsventiler
er designet til krævende
applikationer, hvor
konventionelle ventiler
slides af turbulens
og partikler i mediet.
Reguleringen kan forbedres
yderligere med koniske
slanger samt smart
positioner. Vores slanger
er alle håndlavet og derfor
yderst velegnede til slidende og
aggressive medier.

HYDRAULISK AKTUATOR
Lille og kompakt, dobbeltvirkende hydraulisk
aktuator er designet til applikationer, hvor høje det er
nødvendigt med stor kraft, specielt ved højt driftstryk
eller store ventiler.
ELEKTRISK AKTUATOR
Elektriske aktuatorer inkluderer indbygget limit og
moment kontakter, samt manuel overstyrings hånd
hjul. Elektriske aktuatorer er velegnede til applikationer,

Flowrox har naturligvis eget dimensionering program
til rådighed for regulerings applikationer.

Automatiske Ventiler i Mine
Industrien
Produkter:
400 slangeventiler, størrelser 25-200 mm
Medie:
Jern koncentrat & pellet coating opslæmningen
Flowrox slangeventiler blev valgt i 2008, hvor Gulf
Industrial Investment Company (GIIC) da de skulle
idriftsættelse deres anden jernmalm pelletering fabrik i
Kongeriget Bahrain. Flowrox pneumatisk op. type PVE,
størrelse 100 - 150 mm ventiler opererer i pellet coating
og jernmalm opslæmning linjer samt i forskellige side
applikationer. GIIC anlæg giver den højeste kvalitet

Flowrox slangeventiler på GIIC

jernmalm piller til markeder over hele verden. Den
bedste flow løsning blev designet i samarbejde med
kunden. Bortset fra reguleringsventiler, har ventilerne
været i drift i 3 år uden behov for service.
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PVEG ventiler
PVEG er robust og kompakt og let slangeventil i Polyamid plast, designet efter de højeste
kvalitetsstandarder, som Flowrox er kendt for. Den finder anvendelse i industrier, der kræver 100 %
tæt afspærring af aggressivt slam samt slide og korrosive medier.

PVEG består af et
symmetrisk todelt Polyamid
plast ventilhus, som er både
robust og billig.
PVEG giver betydelige
besparelser pga. enkelt og
logisk design, længere
levetid og lavere vedligeholdelsesomkostninger. I
mange applikationer kan
PVEG ventiler nemt erstatte
ofte traditionelle kugle,
sæde eller membranventiler.
Når ventilen skal lukkes, trykkes
slangen mod den nederste del af
ventilhuset, og giver en 100 % tæt afspærring.

TEKNISKE EGENSKABER
• Lukket model
• Størrelse: 50 mm, 80 mm, 100 mm, 150 mm
• Arbejdstryk: 0 til 10 bar (med håndhjul), 0 til 6 bar
(med pneumatisk aktuator)
• Temperaturer: -50° C til +70° C
• Ventilhus i Polyamid plast.
• Slange materialer: SBRT, EPDM
• Flange boringer: DIN PN10, ANSI 150
• Trykluft forsyning til pneumatiske ventiler: Min 6 bar
• Tilbehør til ventiler med aktuator: Magnetiske
endestop og magnetventiler.

PVEG VENTIL MODEL VALG Eksempel: PVEG50M10
PVEG
TYPE

50
STØRRELSE

M

10

AKTUATOR

TRYKKLASSE (PN)

TILBEHØR

SLANGEMATERIALE

6 = 6 bar (med aktuator)

S = magnetisk
endestopskontakter

SBRT = Styrene
butadiene (PVEG)

PVEG

50 mm

PVEG/C

80 mm

A = pneumatisk
dobbelt virkende
aktuator

100 mm

M = håndhjul

SBRT

10 = 10 bar (manuel)

Z = magnet ventil

150 mm

EPDM = Ethylene
propylene (PVEG/C)

Metal genbrug bruger
PVEG ventiler
Antal:
15 stk. PVEG i str. 80-150mm
Applikation:
Afspærring af pumper og tankanlæg
I begyndelsen af 2011, valgte Sims Metal Recycling,
PVEG ventiler til en af deres Fabrikker i UK. Disse PVEG
ventiler er valgt til afspærring af tanke og pumper.
På deres DMS fabrik. Ventilerne er garanterer 100%
afspærring i applikationer, hvor det er vigtig at de
kan åbne efter længere tid i lukket position. PVEG
er produceret i Polyamid plast, hvilket gør dem
korrosions frie, samt meget lav vægt.

100% afspærring med PVEG rustfrie ventiler.
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Hjertet i vores ventil
Den eneste del i denne type Flowrox ventil, som er i kontakt med mediet er en elastisk slange.
I åben position er ventilen 100% åben og tryktabet er lig med røret den er monteret i.

Mere end 30 års erfaring med slidtage og elastomer,
sikre maximal holdbarhed. Alle Flowrox slanger
er håndlavede, og desuden forstærket med i
forhold trykklasse. Flowrox slanger er forsynet med
åbningstags, som sikre fuldt boret åbning under alle
proces forhold.

Åbningstags
Forstærket
kerne
Slidstærk
inder linning.

Slangedesign:
• Konisk design, til regulering.
• Forstærket til vakuum.
• Alarm for utæt ,slidt slange.
• Polyurethane inder slange speciel til meget
aggressive medier.

Med adskillige gummi kvaliteter kan vi tilbyde til de
fleste applikationer.

Slange valg Eksempelvis: SBRT10300/750/3L2
SBRT

10

300

/

750

/

3

L

2

SLANGEMATERIALE

TRYKKLASSE
(PN)

INDV.
DIA (mm)

/

BYGGELÆNGDE
(mm)

/

FLANGEFORM

ÅBNINGSTAGS

PN

SBRT = Styrene butadiene

1 = 1 bar

25 - 1000

type 1

L = åbningstags

1=–

EPDM = Ethylene propylene

6 = 6 bar

NR = Natur gummi

Afhænger
af indvendig
diameter i
slange.

type 3

2 = DIN PN 10

10 = 10 bar

type 4

3 = DIN PN 16

NBR = Nitril

16 = 16 bar

Bestemmes af
producenten

4 = DIN PN 25

CSM = Hypalon

25 = 25 bar

EPDMB = Grøn lud slange

40 = 40 bar

CR = Chloropren

64 = 64 bar

IIR = Butyl

100 = 100 bar

Bestemmes
af Flowrox
(afhænger
af indvendig
diameter/
trykklasse)

NRF = Fødevarer kvalitet
natur gummi

5 = DIN PN 40
6 = ANSI 150
7 = ANSI 300
8 = BS TABEL D
9A = SOM TABEL D
9B = SOM TABEL E
9C = JIS 10

NBRF = Fødevarer kvalitet
nitril

9D = JIS 16

HNBR = Hydrogeneret nitril

9 =ØVRIGE

FPM = Fluor gummi
PU = Polyurethan
/M = Flowrox SensoMate,
slidtage alarm
/PU = Polyurethan coated
inder linning
/VAC = Vakuum
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Valg af ventil type
Eksempelvis: PVE300A10-203LR2Z3, SBRT
PVE

300

TYPE

STR
(DN)

PV = åben
model
PVE =
lukket
model
PVE/S =
forseglet
lukket
model
PVS =
forseglet

25 - 1000

A

10

AKTUATOR

TRYKFLANGE
KLASSE(PN) - PN

A=
pneumatisk
AB = manual
override
AK = e/ppositioner
AKU = with
el.pneum.
positioner and
pneum. spring
AKV = e/ppositioner &
fjeder retur
pne. akt.
AKX = intgr. ep.
positioner
AN = pne.
positioner
AU = pne.
fjeder

- 2

0

L

R2Z3

SBRT

VENTILHUS FLANGEMATERIALE FORM
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ÅBNINGSTAGS

TILBEHØR

SLANGEMATERIALE

L=
åbningstags

R = forberedt
til induktive
endestop

SBRT = Styrene
butadiene

1 = 1 bar

1=–

0 = GRS/Fe

type 1

6 = 6 bar

2 = DIN PN 10

2 = AISI 316

type 3

10 = 10 bar

3 = DIN PN 16

3 = aluminium

type 4

R1 = AC/DC

16 = 16 bar

4 = DIN PN 25

4 = øvrige

Bestemmes
af Flowrox

R2 = DC, PNP

25 = 25 bar

5 = DIN PN 40

5 = polyurethan/Polyamid

40 = 40 bar

6 = ANSI 150

64 = 64 bar

7 = ANSI 300

100 = 100 bar

8 = SOM
TABEL D
9A = SOM
TABEL D

EPDM = Ethylene
propylene
NR = Natural
rubber

R3 = DC, NPN
NBR = Nitrile
S = magnetisk
endestop

CSM = Hypalon

T = mekanisk
endestop

EPDMB = Green
liquor sleeve

Q = hurtig
udlufter

CR = Chloroprene
IIR = Butyl

Z1 = magnetventil-24VDC

9B = SOM
TABEL E

Z2 = magnetventil230V,50/
60Hz

9C = JIS 10
9D = JIS 16
9 = ØVRIGE

Z3 = magnetventil110V,50/
60Hz

AV =mekanisk
fjeder
E = mekanisk
fjeder

X = specielt
udstyr.

EO =el/
positioner

NRF = Foodstuff
natural rubber
NBRF = Foodstuff
nitrile
HNBR = Hydrogenated nitrile
FPM = Fluorine
rubber
PU = Polyurethane
/M = Flowrox
SensoMate
sleeve

H = hydraulisk
M = manuel

/PU = PU-coating
inside the
sleeve
/VAC = Vacuum
sleeve

*) Fe
AISI 316
Aluminium

25-200: støbejern EN-GLJ-250, GG25 (0,6025), epoxy malet K18b:EP160/2-FeSa2 1/2 (EN 12944-5)
250…: bearbejdet stål S235JRG2, DINRSt37-2 (1,0038), epoxy maletK18b:EP160/2-FeSa2 1/2 (EN 12944-5)
25-200: cast GX6CrNiMo1810 (1,4408), CF8M
250…: fabricated X2CrNiMo17-12-3, (1,4432), 316L
DN25-150 3.2581 EN AC-44200

Kontakt Deres lokale Flowrox representant.
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Det holder længere med Flowrox
Vores kunder arbejder i nogle af verdens mest udfordrende applikationer. De håndterer oftest aggressive og slidende
processer og ofte langt fra civilisationen. Om de er beskæftiget indenfor mineraler, cement, energi, papir, kemikalier eller
anden tung industri så har vi erfaringen og produkterne.
Vi hjælper gerne med vores erfaring.
Flowrox er privat ejet og har mere end 100.000 globale leverancer gennem 30 år. Vi værdsætter partnership med vores
kunder og inspireres af deres succes. Vores produkter øger vores kunders effektivitet, samt de billigste produkter på sigt.
Flowrox er markeds ledende indenfor pumper og ventiler til den tunge industri.
Indsigt med erfaring • Deltagende partner • Produkter som holder længere.

Kontakt din lokale Flowrox partner
for yderlig info.
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www.flowrox.com

