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Ångomformarventiler
Serie 280Serie 280

Innovation aus Tradition

Serie 280



Ångkylning och trycksänkning 
i en och samma enhet

Ångomformarventiler sänker både tryck och 
temperatur samtidigt hos överhettad ånga.
Dessa reglerventiler injicerar vatten in i ångan 
direkt efter vena contracta, och utnyttjar på så 
sätt de väldigt höga hastigheter som uppstår 
där. Detta säkerställer att vatten och ånga 
blandas på ett optimalt sätt. SAMSON erbjuder 
Serie 280 för lösningar inom applikationer med 
ångomformning.

Ångomformarventiler 

 � maximerar effektiviteten i processer genom att utnyttja 
ånga nära mättningstemperaturen,

 � minimerar investeringskostnader genom att kylvattnet 
inte behöver förvärmas,*

 � skyddar utrustningen nedströms mot för höga tryck och 
temperaturer. 

* beroende på processbetingelserna

Överhettad 
ånga

Kylvatten

Kyld ånga



Låg kylvattentemperatur
 � Om temperaturen överskrider 

20°C så behövs ingen förvärm-
ning. (beroende på processför-
hållanden)

Lång livslängd
 � Inga erosion- och temperatur-

chocker uppstår eftersom det 
inte sker någon kontakt mellan 
kylvatten och ventilhus

Strömningsdelare III
 � Låg ljudnivå och få vibrationer
 � Stor yta ger hög värme-

överföring
 � Optimal fördelning och bland-

ning av ånga och vatten
 � Snabb förångning

Låg installationskostnad
 � Kompakt ventildesign

Hög effektivitet
 � Utloppstemperatur mellan 5 och 

10°C över mättnadstemperaturen  
(beroende på processbetingelser)

Kort förångningstid
 � Kylvatten och ånga blandas där 

ångan har maximal fl ödeshas-
tighet

Tillförlitlig process
 � Enhetlig ångkvalitét utan över-

skott av vatten

Bra reglering av 
temperaturen

 � Utmärkt fi nfördeling av ångan 
över hela driftområdet  tack vare 
att fl ödeshastigheten är obe-
roende av fl ödesmängden

Effektiv och tillförlitlig



Applikationsexempel

Reglering av ånglådor inom pappers- och 
massaindustrier

 � Konstant tryck och temperatur i försörjningen till ånglådor  
 � Utökat produktionsutbyte tack vare effektivare  
torkning av pappret 

 � Papperet skyddas från vattendroppar, höga tryck  
och höga temperaturer

Sterilisering och tillagning inom livsmedelsindustrin

 � Möjliggör jämn värmeöverföring genom försörjning  
av ånga nära mättningstemperaturen 

 � Noggrann reglering av temperaturen säkerställer  
ordentlig sterilisering 

 � Exakt kontroll av snabba tillagningstider

Uppvärmning av ämnen inom kemiindustrin

 � Hög effektivitet för värmeväxlare genom att  
använda ånga nära mättningskurvan 

 � Användning av högtrycks- och lågtrycksånga 

 � Säker och effektiv uppvärmning av produkter



Ventildata

Ventilstorlek
Tvåvägsventil DN 50 till 500 NPS 2 till 20

Vinkelventil DN 50 till 300 NPS 2 till 12

Tryckklass PN 16 till 160 Class 150 till 900

Temperaturområde Upp till 500°C Upp till 930°F

Material
1.0619
1.7357

A 216 WCC
A 217 WC6

Utgångstemperatur Minst 5 till 10°C över den mättade ångans 
temperatur, beroende på processbetingelserna 

Kylvattentemperatur Minst 20°C, beroende 
på processbetingelserna

temperatur, beroende på processbetingelserna 
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