AVAMO

Technologia napędu –
Made in Germany
AVAMO jest to nowa marka firmy NTF Korfhage Maschinenbau
GmbH. Jesteśmy w 100 procentach prywatnym, niezależnym i
zarządzanym przez właściciela producentem systemów w zakresie
napędów i sterowania do różnych zastosowań w przemyśle.
• napędy Scotch Yoke / Scotch Yoke Actuators
• napędy zębatkowe / Rack & Pinion Actuators
• napędy liniowe / Linear Actuators
• systemy sterowania / Control Units
Produkty AVAMO mogą być wykorzystywane w przemyśle naftowym, gazowym, chemicznym, petrochemiczny i w elektrowniach.
Oferujemy kompetentne i profesjonalne rozwiązania, które opierają
się na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w branży napędowej. W
połączeniu z najnowocześniejszą technologią produkcji i wysokim
stopnie zaawansowania technicznego maszyn najnowszej generacji
powstaje nasza bogata oferta.

Oferujemy rozwiązania dostosowane
do indywidualnych potrzeb Państwa
projektów!
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AVAMO

Napędy Scotch Yoke /
Scotch Yoke Actuators

Cechy

Napędy AVAMO Scotch Yoke/Scotch Yoke Actuators są przeznaczone do otwierania, zamykania i regulacji. Ich konstrukcja umożliwia
modułową budowę i zapewnia dużą trwałość przy minimalnym zakresie prac konserwacyjnych.

Konstrukcja:

symetryczna lub
asymetryczna dźwignia Scotch Yoke

Ciśnienie sterowania
napędem:

pneumatyczne do 12 bar
hydrauliczne do 210 bar
gaz ziemny do 200 bar

Momenty obrotowe:

do 600.000 Nm

Zakresy temperatury:

od -20°C do +100°C
od -40°C do +100°C
od -60°C do +80°C

Obudowa:

bezobsługowa, zabezpieczona przed korozją,
spawana konstrukcja obudowy

Siłowniki:

siłowniki z niklowanymi powierzchniami tocznymi w celu
zabezpieczenia przed korozją i zapewniania dużej trwałości
uszczelek

Wersje:

jedno- i dwustronnego działania

Ograniczniki końcowe:

regulowane ograniczniki pełnego otwarcia i zamknięcia +/- 5°

Dostępne opcje:

ręczna obsługa awaryjna
czas ustawiania <0,5 sekund
wersja na gaz kwaśny

Odbiory:

• ATEX 94/9/WE
• PED 2014/68/EU
• atest TR-TS
• możliwość stosowania do SIL 3 wg IEC 61508
• dyrektywa maszynowa 2006/42/EG
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AVAMO

Napędy zębatkowe /
Rack & Pinion Actuators

Cechy

Napędy zębatkowe AVAMO/Rack & Pinion Actuators są przeznaczone do otwierania, zamykania i regulacji. Ich konstrukcja umożliwia
modułową budowę i zapewnia dużą trwałość przy minimalnym zakresie prac konserwacyjnych.
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Konstrukcja:

tłok podwójny
na zasadzie zębatka – koło zębate

Ciśnienie sterowania
napędem:

pneumatyczne do 12 bar
hydrauliczne do 210 bar
gaz ziemny do 200 bar

Momenty obrotowe:

do 10.000 Nm

Zakresy temperatury:

od -35°C do +80°C
od -55°C do +70°C

Obudowa:

bezobsługowa, zabezpieczona przed korozją
konstrukcja obudowy

Wersje:

jedno- i dwustronnego działania

Ograniczniki końcowe:

regulowane ograniczniki pełnego otwarcia i zamknięcia +/- 5°

Dostępne opcje:

ręczna obsługa awaryjna
czas ustawiania <0,5 sekund

Odbiory:

• ATEX 94/9/WE
• PED 2014/68/UE
• atest TR-TS
• możliwość stosowania do SIL 3 wg IEC 61508
• dyrektywa maszynowa 2006/42/EG

AVAMO

Napędy liniowe /
Linear Actuators

Cechy

Napędy liniowe AVAMO są przeznaczone do otwierania, zamykania
i regulacji. Ich konstrukcja umożliwia modułową budowę i zapewnia
dużą trwałość przy minimalnym zakresie prac konserwacyjnych.

Konstrukcja:

napęd tłokowy

Ciśnienie sterowania
napędem:

pneumatyczne do 12 bar
hydrauliczne do 210 bar
gaz ziemny do 200 bar

Siły poprzeczne:

do 5.500.000 N

Zakresy temperatury:

od -20°C do +100°C
od -40°C do +100°C
od -60°C do +80°C

Siłowniki:

siłowniki z niklowanymi powierzchniami tocznymi w celu
zabezpieczenia przed korozją i zapewniania dużej trwałości
uszczelek

Wersje:

jedno- i dwustronnego działania

Dostępne opcje:

ręczna obsługa awaryjna
czas ustawiania <0,5 sekund
regulowane ograniczniki pełnego otwarcia i zamknięcia

Odbiory:

• ATEX 94/9/WE
• PED 2014/68/EU
• atest TR-TS
• możliwość stosowania do SIL 3 wg IEC 61508
• dyrektywa maszynowa 2006/42/EG
• TRD 421
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AVAMO

Systemy sterowania /
Control Units
Uzupełnieniem napędów AVAMO jest szereg systemów sterowania, które są wykonywane na indywidualne zamówienie i według
indywidualnych wymagań klientów. Charakteryzują się one wysoką
jakością i łatwym utrzymaniem.
Oferujemy:
• systemy sterowania pneumatycznego
• systemy sterowania gazowego
• systemy sterowania elektrohydraulicznego
• systemy sterowania gazowo-olejowego
• systemy sterowania do przemysłowych
pomieszczeń podziemnych
• systemy sterowania solarnego
• systemy linebreak
• systemy awaryjnego odłączania
poziomu H i L
• parowe stacje kontrolne
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AVAMO

Jakość

Ciągła kontrola jakości ma w naszej branży decydujące znaczenie. Dlatego cały proces produkcji jest kontrolowany przez naszych
pracowników korzystających z pomocy najnowocześniejszych systemów pomiarowych. Wszystkie produkty są poddawane 100-procentowej kontroli.
• DIN ISO 9001:2015
• certyfikat spawalniczy
• dyrektywa w sprawie urządzeń
ciśnieniowych 2014/68/EU
• ATEX 94/9/WE
• CU-TR 012/2011

AVAMO

Nasze usługi
Nasi doświadczeni technicy serwisowi są dostępni na całym
świecie do różnych zadań:
• całodobowa gotowość
• montaż i uruchomienie u klienta
• zarządzanie częściami zamiennymi
• prace konserwacyjne/umowy serwisowe
• szkolenia u klienta
• szkolenia w firmowym centrum szkoleniowym

Kontakt z nami:
service@avamo.eu
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Nordring 15
49328 Melle-Buer
Germany
+49 (0)5427 9406 50
+49 (0)5427 9406 66
info@avamo.eu
www.avamo.eu

AVAMO jest to marka firmy
NTF Korfhage Maschinenbau GmbH

