REŠITVE
Inteligentna ventilska tehnologija
na enem mestu

SMART IN FLOW CONTROL.

SAMSON razvija in izdeluje regulacijske ventile praktično za vse zahteve in procese – od kovanega krogelnega ventila do obvodnega „bypass“ ventila za parno
turbino. SAMSON ponuja kompletno regulacijsko opremo za procesno industrijo
najvišje kakovosti ter z najnovejšimi inovativnimi tehnologijami.
Regulacijski ventili so opremljeni s periferno opremo npr. z magnetnimi ventili
hčerinske družbe SAMSOMATIC; tako lahko SAMSON ponudi kompletne rešitve
na enem mestu.
S SAMSON-ovimi pozicionerji avtomatizirani regulacijski ventili komunicirajo preko vseh poznanih protokolov in vmesnikov in so tako kompatibilni s praktično vsemi
krmilnimi/nadzornimi sistemi.
Vaše prednosti so na dlani:
Pri SAMSON-u dobite kompletno ventilsko tehnologijo in ter vse
servisne storitve na enem mestu.

SAMSON – Podjetje SAMSON že
več kot sto let razvija in proizvaja
opremo za procesno industrijo. Vse
od robustnega regulatorja brez
pomožne energije pa do visoko
specializiranega procesnega ventila. Samson ima v svojem programu
ventile vseh standardnih velikosti iz
standarnih in posebnih materialov,
skupaj z različnimi pogoni, ki v
posamezni konfiguraciji povsem
ustrezajo vašem procesu in vašim
potrebam.

SAMSON AIR TORQUE – Vodilni
svetovni proizvajalec pnevmatskih
zasučnih pogonov namenjenih za
vse vrste zasučnih in rotacijskih
ventilov. Tehnična prednost pogonov AIR TORQUE je med drugim
tudi možnost zelo natančne nastavitve končnega stanja ter evolventno ozobljenje, preko katerega
se gibanje prenaša z minimalnim
trenjem in predvsem enakomerno
v rotacijsko gibanje.

SAMSON CERA SYSTEM – Uporaba keramičnih visokozmogljivih
materialov omogoča rešitve predvsem tam, kjer standardne armature
pridejo do svojih meja, kjer se zahteva povišana odpornost na obrabo,
korozijska obstojnost in visoka temperaturna obstojnost. CERA SYSTEM
je specialist za keramično oplaščene
krogelne ventile, ploščate zasune,
cevne komponente in namenske specifične sestavne dele po željah strank.

SAMSON LEUSCH – Standardni
program posebnih armatur do nazivnih velikosti cevi premera 3 m.
Njihove regulacijske in zaporne
lopute, krogelni ventili in krogelno
segmentni ventili, ki so lahko mehko
ali kovinsko tesnjeni, so primerni
tako za ekstremno nizke kot tudi
za visoke temperature in tlake: od
–196 °C do +1000 °C, in tlačne
stopnje do PN 420 / Class 2500.

SAMSON PFEIFFER – Visokokakovostno homogeno polimerno
oplaščeni regulacijski ventili, lopute
in krogelni ventili s prevleko iz PTFE
in PFA, ponujajo uporabnikom rešitev v različnih aplikacijah. Njihovo
ponudbo zaokrožuje bogata ter raznolika paleta izdelkov, ki vključuje
vse od kovinskih krogelnih ventilov in
loput do pigging sistemov in njihovih
komponent ter elementov tehnike
vzorčenja.

SAMSON RINGO VÁLVULAS –
Specialist za armature in ventile velikih nazivnih premerov in tlakov, ki
je poznan predvsem v naftni, plinski
industriji ter elektrarnah. Paleta proizvodov zajema krogelne ventile,
regulacijske armature, zasune, prehodne in nepovratne ventile, aksialne
ventile, kot tudi posebne armature
kot npr. Double-Block- and -Bleed
ali Subseaventile.

SAMSON SAMSOMATIC – Podjetje proizvaja naprave in postrojenja
na ključ in ponuja servisne in svetovalne storitve, kot npr.: projektiranje, izdelavo, zagon in validacijo.
Hčerinsko podjetje proizvaja tudi
magnetne ventile in dajalnike signala za krmiljenje in nadzor pogonov
vgrajenih v eksplozijsko ogroženih
območjih in varnostnih krogih.

SAMSON STARLINE – Poudarek
je na kovanih krogelnih ventilih od
dimenzije NPS ¼ do 12“ z ANSIClass 150 do 2500 ali API-6A-tlačno stopnjo. Uporabljajo se
predvsem v kriogenih aplikacijah
in aplikacijah z visokimi temperaturami. Zaradi visoke kakovosti
je STARLINE prednostni dobavitelj
opreme pomembnejšim naftnim in
plinskim podjetjem kot tudi EPC-glavnemu izvajalcu.

SAMSON VETEC – Maxiflussregulacijski ventil proizvajalca
VETEC združuje prednosti regulacijskih ventilov, regulacijskih loput
in krogelnih ventilov. Univerzalna
konstrukcija omogoča uporabo v
standardnih, kot tudi v kritičnih aplikacijah. Zaradi ekscentričnega uležajenja se zasučni stožec dotakne
sedeža ventila šele ob popolnem
zaprtju. Zaradi tega ima ventil zelo
veliko regulacijsko razmerje.
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