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DİFERANSİYEL FLATÖRLÜ SEVİYE 
KONTROL VANASI

dıfL

ÜRÜN TANIMI

SATINALMA ÖZELLİKLERİ

KONTROL SİSTEM ELEMANLARI

ÇAP TAYİNİ

Armaş "DIFL" serisi diferansiyel fl atörlü seviye kontrol vanası, de-
polarda veya rezervuarlardaki su seviyesini istenilen aralıklarda 
kontrol edebilen hidrolik kontrol vanasıdır.  Ana vananın kontrol 
haznesine monte edilen 4/3 yollu diferansiyel kontrol pilotu sa-
yesinde, su seviyesi istenilen maksimum seviyeye ulaştığında 
ana vana darbesiz tam sızdırmaz şekilde kapanır. Depo veya re-
zervuardaki maksimum ve minimum su seviyesi çok geniş aralıkta 
istenilen değerde kolaylıkla ayarlanabilir. Bu özelliğinden dolayı, 
pompa ile beslenen depo veya rezervuarların seviye kontrolü 
esnasında, pompa sürekli olarak devreye girip çıkmaz. Vana akış 
miktarı ve basınç değişimlerinden etkilenmeden, su seviyesini is-
tenilen aralıklarda kontrol ederek sabit tutar. Alttan veya üstten 
beslenen depo veya rezervuarlarda rahatlıkla kullanılabilir.

Bu kontrol vanaları hat basıncı ile çalışan doğrudan diyafram ka-
patmalı otomatik hidrolik kontrol vanalarıdır. Vana gövdesinin ve 
diyaframının mükemmel dizaynı sayesinde minimum basınç kay-
bında, düzgün bir akış sağlar. Ana vana gövdesinde mil, yatak ve 
burç gibi aşınan parçalar bulunmadığından çok daha uzun ömürlü-
dür. Ana vananın tek hareketli parçası vana diyaframıdır.

Vana çapı ana hat ile aynı veya bir çap küçük olmalıdır. Devamlı 
akışlarda maksimum su hızı 5.5 m/s kabul edilmelidir.
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Diferansiyel Flatörlü Seviye Kontrol Vanası

Armaş Diferansiyel Flatörlü Seviye Kontrol Vanası, diferansiyel fl atör vasıtasıyla su depolarında minimum ve maksimum su seviyesini 
kontrol eder.

Maksimum debi miktarı  : m3/h
Maksimum şebeke / işletme basıncı : bar
Ana boru hat çapı   : mm

Vana bağlantı tipi                       : ---
İstenilen seviye kontrol aralığı  : m
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