
Johtava venttiilitoimilaitteiden toimittaja

Kaikkein vaativimpiin 
käyttökohteisiin
Venttiilien toimilaitteiden pitää toimia mitä 
moninaisimmissa ympäristöissä – maailman 
kovimmissa olosuhteissa, äärimmäisessä 
kuumuudessa ja kylmyydessä, ja paikoissa 
missä on syövyttäviä aineita. Rotork Fluid 
Systems on lisännyt malliin RC200 uusia 
ominaisuuksia, jotka takaavat suorituskyvyn 
ja pitkän käyttöiän kaikkein kovimmissa 
olosuhteissa. 

Eri muunnokset korkeisiin ja alhaisiin lämpötiloihin

RC200:n vakiomallit sopivat useimpiin teollisuuden 
käyttökohteisiin, mutta meillä on myös mallit, 
jotka sopivat äärimmäisen kylmiin ja kuumiin 
käyttö- ja ympäristölämpötiloihin. Toimilaitteiden 
vakiokomponentteja kuten tiivisteitä, laakereita ja 
voiteluaineita ei ole suunniteltu tällaisiin äärimmäisiin 
lämpötiloihin. RC200-malliston neljästä muunnoksesta 
löytyy malli käytännöllisesti katsoen jokaiseen 
käyttötarkoitukseen.

HT on tarkoitettu korkeisiin lämpötiloihin. HT-version 
tiivisteet, laakerit ja voiteluaineet on tarkoitettu 
nimenomaan erityiseen kuumiin ympäristöihin. Nämä 
muunnokset takaavat, että RC200 HT -toimilaitteet 
toimivat moitteetta ja jatkuvasti jopa 150 °C:n 
lämpötiloissa. 

Alhaisiin lämpötiloihin on saatavana kaksi erilaista 
muunnosta. Näiden muunnosten rakenteet, tiivisteet, 
laakerit ja voiteluaineet on valittu niin, että ne 
toimivat tehokkaasti määritysten mukaisissa alhaisissa 
lämpötiloissa. RC200-LT on suunniteltu toimimaan 
luotettavasti jopa -40 °C:n lämpötilassa. 

Vaikka -40 °C on yleisesti käytetty kylmyystaso, joissain 
sovelluksissa vaaditaan toimintaa vieläkin alhaisemmissa 
lämpötiloissa. Näihin sovelluksiin tarjolla on malli RC200-
LTA, jonka toiminta on taattu -47 °C:een saakka.

Lämpötila-alue:

Vakio: -20 ºC  –  +80 ºC (-4 ºF  –  +175 ºF) 
Korkea: 0 ºC  –  +150 ºC (+32 ºF  –  +300 ºF) 
Matala: -40 ºC  –  +60 ºC (-40 ºF  –  +140 ºF) 
Arktinen: -47 ºC  –  +60 ºC (-52 ºF  –  +140 ºF)
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Rotorkin kaikki hydrauliset toimilaitteet on valmistettu ISO 9001 laadunvalvontaohjelman 
mukaisesti. Sertifioinnin on suorittanut ulkopuolinen sertifiointilaitos. Koska kehitämme 
tuotteitamme jatkuvasti, pidätämme oikeuden muuttaa niiden rakennetta ennalta ilmoittamatta.

Nimi Rotork on rekisteröity tavaramerkki. Rotork tunnustaa kaikki rekisteröidyt tavaramerkit. 
Julkaisija: Rotork Fluid Systems. POWSH0711

www.rotork.com

Verkkosivullamme on kattava  
luettelo maailmanlaajuisesta 
myynti-ja huoltoverkostostamme.

Vaihdelaatikot ja vaihteistot

Projektit, palvelut ja jälkiasennus

Sähköiset toimilaitteet ja -ohjausjärjestelmät

Hydrauliset toimilaitteet ja ohjausjärjestelmät 

Yrityksen pääkonttori 
Rotork plc
puhelin +44 (0)1225 733200
faksi +44 (0)1225 333467
sähköposti mail@rotork.com

Ylivertainen pintakäsittely

RCT200-toimilaitteet on pinnoitettu meidän omalla 
monivaiheisella alumiinipintojen suojaukseen suunnitellulla 
prosessillamme. Tällä käsittelyllä saadaan terästä kovempi 
pinta, joka suojaa alumiinia korroosiolta ylivoimaisesti 
paremmin kuin perinteinen kova-anodisointi. Sillä saadaan 
aikaan myös erittäin vähäinen kitka ja pysyvä voitelu. 
RCT:n ominaisuuksien yhdistelmällä saadaan hyvin kestävä 
ja luotettava toimilaite, joka sopii teollisuuden kaikkein 
vaativimpiin käyttötarkoituksiin. 

Rotork RCT200 -toimilaitteet ovat todistaneet pätevyytensä 
monissa korroosion kannalta haastavissa ympäristöissä 
kuten paperitehtaissa, vedenpuhdistuslaitoksissa, kemian ja 
petrokemian tehtaissa, avomerellä ja aavikoilla.

RCT-pinnoite tarjoaa merkittäviä etuja  

• Pinta on olennaisesti kovempi.

• Parempi hankauksen ja kulutuksen kesto.

• Pieni kitka ja pysyvästi toimiva itsevoitelu. 

• Kestää syöpymättä suolaa, kemikaaleja ja happoja.

• Ei kuoriudu eikä hilseile kuten maaliratkaisut. 

• Ei kaasun purkautumista.

• Ruostumattomaan teräkseen verrattuna 
kustannustehokas, ja paljon kevyempi.

• Helpottaa puhdistusta ja sanitaatiota.

Mahdolliset lisäominaisuudet  
vaativiin kohteisiin

RC200 Optiot


