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Niezwykle udane, modułowe zawory z serii ICF Flexline™ do chłodnictwa przemysłowego
charakteryzują się kompaktowymi i odpornymi korpusami, umożliwiają swobodną konfigurację i
wymagają mniejszej liczby spawów. Obecnie w celu uzupełnienia typoszeregu ICF Flexline™
Danfoss wprowadza dwa, nowe, większe typy zaworów: zawór DN 50 z czterema modułami
oraz zawór DN 65 z trzema modułami.

  

  

  

Seria zaworów ICF Flexline™ firmy Danfoss do chłodnictwa przemysłowego okazała się
niekwestionowanym sukcesem. U jej podstaw leży koncepcja jednego korpusu zaworu, który
można wyposażyć w różne elementy robocze, aby dostosować działanie zaworu do potrzeb w
konkretnym zastosowaniu. Oznacza to znaczące zmniejszenie liczby spawów w instalacji
chłodniczej, a tym samym ograniczenie niebezpieczeństwa nieszczelności. Dodatkowo zawory
blokowe ułatwiają montaż i przyspieszają serwis.
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Do tej pory Danfoss skupiał się na mniejszych średnicach od DN 15 do DN 25, wystarczających
do większości instalacji chłodniczych. Teraz poszerzamy rodzinę ICF, zwiększając skalę i
przepustowość z myślą o zastosowaniach wymagających dużych średnic.

  

  

Modułowa budowa to swoboda przy projektowaniu

  

Do typu ICF dołączyły nowe zawory ICF 50-4 oraz ICF 65-3.

  

W pierwszym gnieździe obu zaworów fabrycznie zamontowany jest moduł zaworu odcinającego
SVA-S. W gnieździe środkowym może zostać zamontowany jeden z trzech modułów zaworów
regulacyjnych z serii Danfoss ICV Flexline™: zawór serwosterowany ICS, zawór silnikowy ICM
lub dwustopniowy zawór elektromagnetyczny ICLX. W czwartym gnieździe może być
zamontowany drugi moduł zaworu odcinającego SVA-S albo zawór regulacyjny REG-SB.
Ponadto w przypadku zaworu ICF 50-4 po pierwszym zaworze odcinającym możliwy jest
montaż wkładu filtra siatkowego FIA. Do bocznych króćców zaworów można podłączyć rurociąg
spływu cieczy z odszraniania lub można wykorzystać je do serwisu i pomiaru ciśnienia.

  

  

Większa przepustowość i dużo mniejszy spadek ciśnienia

  

Nowe zawory ICF poddano rygorystycznym testom, przeprowadzonym przez Danish
Technological Institute. W przypadku zaworu ICF 50-4 testy wykazały o 36% wyższą
przepustowość niż w przypadku porównywalnych zaworów dostępnych obecnie na rynku.
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Stwierdzono również, że przy porównywalnej wydajności chłodniczej konkurencyjne zawory
powodują spadek ciśnienia o 86% wyższy niż nowy zawór Danfoss ICF 50. W rezultacie nowe
zawory ICF charakteryzują się lepszymi parametrami pod względem zużycia energii i ogólnej
sprawności.

  

  

Oszczędność miejsca i zgodność z przyszłymi standardami

  

W dzisiejszym chłodnictwie przemysłowym, przy projektowaniu trzeba uwzględniać możliwość
zmiany przyszłościowych czynników chłodniczych. Wszystkie zawory z serii Flexline™ firmy
Danfoss są doskonale przystosowane do takich czynników chłodniczych, jak: CO2, amoniak,
HCFC i niepalne czynniki typu HFC. Mogą być także używane w instalacjach
wysokociśnieniowych o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 52 barów. Nowe zawory ICF 50-4
oraz ICF 65-3 są zoptymalizowane do stosowania w rurociągach ssawnych i gorącego gazu
oraz są dostępne z wieloma rodzajami i wymiarami przyłączy.

  

  

Dzięki kompaktowym wymiarom i minimalnej liczbie spawów, nowe, większe zawory ICF
ułatwiają i przyspieszają projektowanie i montaż oraz przyczyniają się do znacznego obniżenia
kosztów serwisu i eksploatacji.

  

  

Dodatkowe Informacje:
Zawory ICF 50-4 i ICF 65-3 zostaną wprowadzone na rynek w styczniu 2016 r. Więcej
informacji można uzyskać na naszej specjalnej stronie www.danfoss.com/ICF  lub kontaktując
się z lokalnym dystrybutorem lub przedstawicielem firmy Danfoss.
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