Style 1303 FEP Vana Salmastrası
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API 622
Zertiﬁkat

Style 1303 FEP
1303 FEP yüksek ekstrüzyona dirençli graﬁt örgü
salmastra,raﬁnerilerde,enerji santrallerinde,petro
kimya tesislerinde ve diğer endüstriyel tesislerde ki
bir çok zorlu uygulama için kullanıma uygundur.
1303 FEP in içinde çekirdek destek olarak kullanılan
Inconel core salmastraya yüksek mekanik stabilite sağlar.
1303 FEB Vana salmastrası buhar sızdırmazlığında
ve emisyon azaltmada yüksek basınç ve sıcaklık için
mükemmel bir seçimdir.
Avantajları
• mükemmel mekanik ve ısıl kararlılık
• ekstrüzyona dayanıklı
• hızlı ısı iletimi
• düşük sıcaklıklarda bile mükemmel çalışma
• minimum kilo ve yoğunluk kaybı
• bakım sırasında kolay kullanım
• sıfır mil aşınması

Malzeme
Stil 1303 FEP için GRAPH-LOCK esnek graﬁt
teller,bir INCONEL® çekirdek ve bir INCONEL®
ﬂament ceketi ile güçlendirilmiştir.
Ürün kendinden yağlamalı,sürekli elestik,boyutsal
olarak stabil ve sürtünme katsayısı çok düşük bir
salmastradır.Vana ve diğer uygulamalarda
sonlardırıcı ring kullanmaya gerek yoktur.
Sıcaklık
min.
max.
max.

-200 °C
+650 °C (buhar)
+455 °C (atmosfer)

Basınç
max.

320 bar

pH

0-14 (except for strong oxidizers)

Applications
• vanalarda kaçak emisyonu azaltmak için
• yüksek basınç buhar armatürleri
• geleneksel enerji tesileri ekipmanları
• Raﬁneriler,petro-kimya ve diğer tesilerde

Sertiﬁkalar
• TA-Luft
• API 622
• Fire Test API 589
• API 607
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