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Akcesor ia  8.5.00-A  

 

        

Elementy chłodz� ce: 

ZASTOSOWANIE. 
Elementy chłodz� ce s�  u� ywane do poł � czenia zaworów regulacyjnych z termostatami i nap� dami elektrycznymi do ochrony komory 
roboczej członu wykonawczego. Dla temp. pracy układu regulacji zaworu powy � ej 150°C stosuje si �  elementy chłodz� ce serii KS 
zale� nie od wymaganej temp. pracy.  

  

 

  

 

Typ KS-4. 
Element chłodz� cy typu KS-4 zabezpieczaj � cy komor �  robocz�  członu 
wykonawczego (termostat/nap� d). Stosuje si �  go w zakresie temp. pracy 
zaworów pomi � dzy 150°C a 250°C. Dla wy� szych temp. pracy zaworów oraz 
do systemów z gor� cym olejem nale� y stosowa�  typ KS-5 lub KS-6.  

 

  

  

  

 

  

Typ KS-5. 
Element chłodz� cy typu KS-5 z wbudowan�  dodatkow �  dławic�  
zabezpieczaj � cy komor�  robocz�  członu wykonawczego (termostat/nap� d). 
Stosuje si �  go w zakresie temp. pracy zaworów pomi � dzy 250°C a 350°C oraz 
do systemów z gor� cym olejem.  
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Typ KS-6. 
Element chłodz� cy typu KS-5 z wbudowan�  dodatkow �  dławic�  
zabezpieczaj � cy komor�  robocz�  członu wykonawczego (termostat/nap� d). 
Stosuje si �  go w zakresie temp. pracy zaworów pomi � dzy 250°C a 350°C oraz 
do systemów z gor� cym olejem.  

 

Uwaga: 
Dla systemów z gor � cym olejem dla wszystkich zakresów temp. pracy przy 
zaworach pracuj � cymi z: - termostatami - elementy chłodz� ce KS-5 - z 
nap� dami elektrycznymi - elementy chłodz� ce KS-6  

 

  

 
Przyrz� d do regulacj i r � cznej . 
Przyrz� d ten posiada wbudowany system ruchomego trzpienia, który 
umo� liwia sterowanie poło� eniem trzpieniem zaworu. 
Stosuje si �  go do blokowania i r � cznej obsługi zaworów regulacyjnych 
CLORIUS gdy np. termostat lub nap� d elektryczny nie jest jeszcze 
zamontowane np. w trakcie budowy. Nale� y stosowa�  do max. temp. pracy 
zaworów 150°C. Przy wy � szych temp. nale� y stosowa�  element chłodz� cy.  
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