
VAN XOAY CHUYỂN LIỆU
.

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

 Rotary valve hay còn gọi là van xoay chuyển liệu, là một thiết bị cấp/xả liệu trong một quá trình sản xuất. Van xoay

chuyển liệu thường được lắp tích hợp phía dưới các thiết bị khác trong dây chuyền như: silo, hopper, phễu, bin chứa liệu…

Vật liệu được đưa vào van thông qua một phễu cấp liệu đầu vào, được điều tiết thông qua tốc độ của valve và rotor valve,

sau đó được cung cấp đến các thiết bị khác phía sau của hệ thống.

 Rotary valve được sử dụng để điều tiết năng suất của hệ thống dựa trên việc điều khiển tốc độ quay của rotor valve.

Có thể được điều khiển bằng các phương thức khác nhau như: Motor, Điều khiển bằng khí nén….để đảm bảo năng suất

của hệ thống và đáp ứng nhu cầu hoạt động của hệ thống theo nhu cầu của khác.

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 Kích thước: thiết kế theo nhu cầu của khách hàng. VTStek có thể chế tạo các Rotary Valve với kích thước danh nghĩa từ

100 mm – 800 mm.

 Kiểu kết nối: mặt bích dạng vuông hay tròn, khớp nối tháo lắp nhanh các loại….

 Vật liệu: sử dụng các vật liệu khác nhau tùy thuộc vào tính chất, môi trường và điệu kiện sử dụng: thép carbon SS400,

A316, A572.., thép hợp kim, thép không gỉ 201, 304, 316, 420, 316L, 310…

 Kiểu điều khiển: Điều khiển trực tiếp hoặc gián tiếp, điều chỉnh tốc độ bằng biến tần…

Có đầy đủ các thiết bị giám sát vị trí, tốc độ, nhiệt độ, tùy theo chọn lựa trong thiết kế, và nhu cầu sử dụng của hệ thống.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

3. ỨNG DỤNG
*Rotary Valve được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau:

Model
Volume

(lit/round)

Motor power

(kW)

Valve
Speed

(rpm)

Dimension

(mm)

RV-200 6 0.75 25 350x450x750

RV-250 12 1.1 25 400x500x850

RV-300 18 1.1 25 450x550x1100

RV-350 20 1.5 30 500x600x1150

RV-400 30 2.2 30 550x700x1300

RV-450 40 2.2 35 600x750x1400

RV-500 50 3 40 650x800x1500
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 Công nghiệp tổng hợp Xi

măng

 Khoáng sản & Than đá

 Thực phẩm và Dược phẩm

 Nhà máy thép & xưởng đúc

 Nông nghiệp, Sữa, Thuốc lá

và Ngũ cốc

 Sinh khối và chất thải thành

năng lượng

 Công nghiệp hóa chất

 Công nghiệp xay xát

 Ngành thức ăn cho vật nuôi

 Bột làm giấy

 Các dây chuyền sản xuất

nhựa

ỨNG DỤNG



Mọi thông tin và yêu cầu kỹ thuật chi tiết
xin vui lòng liên hệ

Hotline: 0933 378785
Email: info@vtstek.com

4. MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ TẠI NHÀ MÁY

Sản phẩm được thiết kế và sản xuất theo yêu cầu của Khách hàng.
Địa chỉ:

1. Nhà máy 1: Tổ dân phố 10, KP. Phước Lập, P. Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam
info@vtstek.com (+84) 254 3932 060
0901 236 134 – Ms. Yến
Hotline: 0933 378 785

2. Nhà máy 2: Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
(+84) 2513 933 007
0933 809 397 – Ms. Nhung
0908 743 363 – Ms. Vân
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