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DVOJITÝ REGULA ČNÍ VYKLADA Č  RV TWIN 
pro dávkování popílku, vápence, cementu, sádry apod. 

 

Dvojitý regulační vykladač RV TWIN je určen 

k vypouštění a automatické regulaci průtoku 

provzdušněných suchých sypkých a jemně 

zrnitých materiálů o teplotě do 100 °C (případně 

do 150 °C) tam, kde je požadována velká 

vykládací výkonnost. Dvojitý regulační vykladač 

je možno instalovat buď samostatně přímo na 

fluidních dopravníky či bočních odběry zásobníků 

a sil vybavených provzdušňovacím zařízením, 

nebo na jiné vypouštěcí či segregační komory. Je 

výhodnou náhradou rotačních regulačních 

válcových uzávěrů při požadavku na těsnost, odolnost a velký regulační rozsah. 

Regulační vykladač RV TWIN sestává z těsného vstupního uzávěru, provzdušňované 

komory, dvou regulačních ventilů a výpadové hlavy.  

Provedení je standardní nebo antiabrazivní dle provedení použitých ventilů. Dvojitý 

regulační vykladač je dodáván podle požadavku na maximální výkonnost a regulační 

rozsah v libovolné kombinaci tří velikostí regulačních ventilů. Při konstrukci 

regulačního vykladače je použito prvků a principů chráněných registrovaným užitným vzorem 

(U) CZ 19 603 U1. 



Regulační vykladač RV100 TWIN: 
 
Popis obrázku: 

1. Vstupní hrdlo 

2. Vstupní uzávěr 

3. Fluidní komora 

4. Ventil regulačního     
vykladače RV100 

5. Výstupní hlava 

6. Výstupní hrdlo 
 
 
 
 

 

 

 

Základní technické údaje 
Parametry: 

Nejvyšší vykládací výkonnost (cement) 300 – 350  t/h  

Nejvyšší teplota vykládaného materiálu do 100 °C (příp. do 150 °C) 

Nejvyšší teplota okolního prostředí 60 °C 

Měrná směrná vykládací výkonnost viz diagram 1 

Rozměr regulačního otvoru pro velikost 25 (šíře x max. délka) 25 x 50 mm 

Rozměr regulačního otvoru pro velikost 80 (šíře x max. délka) 80 x 150 mm 

Rozměr regulačního otvoru pro velikost 100 (šíře x max. délka) 100 x 150 mm 

Hmotnost (2 x RV100) 507 kg 

Snímač koncové polohy: 

Typ M/50/LSU 

Výstupní napětí 1 – 240 V AC, 170 V DC 

Max. spín. proud 0,18 A, krytí IP 54 

Max. spín. výkon 10 W resp. 10 VA 

Krytí IP 66 

Hmotnost řídicí jednotky: 3 kg 

Ovládací vzduch: 

Provozní přetlak 500 - 800 kPa 

Objemový průtok (při 600 kPa) cca 0,5 m3/h 

Teplota do 80 °C 

Kvalita bez mech. nečistot, sušený dle umístění zařízení, olejovaný 

Venkovní prostředí TRB min. -30 °C 

Vnitřní prostředí TRB min. +3 °C 
 

Diagram průtoku materiálu pro ρ=1000 kg/m3 
 
1. Měrná směrná výkonnost vykladače 
p - přetlak na vstupní přírubě (kPa(g)) 
M - měrná směrná vykládací výkonnost (t.hod-1.cm2) 
ρ= 1000 kg/m3 - sypná hmotnost směrného materiálu 


