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Ręczny próbnik niskoemisyjny
Sentry® MVD

Opis urządzenia

Ręczny próbnik niskoemisyjny Sentry® MVD to urządze-

nie pozwalające na pobór próbek cieczy i zawiesin jed-

nocześnie eliminując ekspozycję pracowników na czyn-

niki niebezpieczne. Sentry® MVD znajduje zastosowanie 

w przemyśle rafineryjnym, chemicznym, petrochemicz-

nym, a nawet w energetyce jądrowej. Urządzenie instalu-

je się w szybkiej pętli wykorzystując różnicę ciśnień przed 

i za pompą. 

Sentry® MVD wyposażony jest w opatentowany system, 

który zapewnia doskonałą szczelność urządzenia nawet 

po odłączeniu odbiornika próbki, a jednocześnie odpo-

wiada za odprowadzanie oparów. Składa się on z dwóch 

igieł i przegrody oddzielającej odbiornik od urządzenia. 

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom możliwa jest szybka 

wymiana igieł i odbiorników próbki, co zwiększa elastycz-

ność aplikacji.

Dodatkowe wyposażenie systemu poboru próbki:

• Zawory odcinające

• Panelowy montaż zaworów

• Specjalne materiały uszczelnień

• Chłodnice próbki

• Przyłącza NPT, metryczne, spaw gniazdowy

POBÓR PRÓBKI

POBÓR PRÓBKI
CIECZY I SZLAMÓW
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• Opatentowany podajnik próbki 
– igłowy (dla cieczy) lub rurkowy 
(dla zawiesin), dostępny w róż-
nych rozmiarach

• Zapewnia szczelność nawet po 
odłączeniu odbiornika próbki od 
układu

• Przemysł chemiczny
• Przemysł rafineryjny
• Przemysł petrochemiczny
• Energetyka jądrowa

• Zapobiega przepełnianiu odbiorni-
ka próbki

• Wymienne podajniki i odbiorni-
ki próbek zapewniają elastyczną 
konfigurację układu

• Sprężynująca rękojeść zaworu 
zwiększa bezpieczeństwo pracy

• Redukcja przestrzeni martwych 
zaworu zapewnia reprezentatyw-
ność próbki

POBÓR PRÓBKI

Cechy Zastosowanie Zalety 

Części mokre stal nierdzewna 316, Viton®, Kalrez®
Osłona butelki nylon

Przyłącza zaciskowe 1/4”, 3/8” 1/2”
Ciśnienie znamionowe 70 bar przy 122°C

Zespoły igieł1,2

próbka | odpowietrznik
1,6 mm | 1,6 mm
2,1 mm | 2,1 mm
2,8 mm | 2,8 mm

Zespół rurek dla cieczy lepkich1,2 próbka | Odpowietrznik
4,8 mm | 3,5 mm

Rysunek poglądowy próbnika MVD

Dane techniczne próbnika MVD

Ręczny próbnik niskoemisyjny MVD

Wylot próbki

Na flarę/
odpowietrzenie 
butli

Wlot próbki
Przedmuch azotem

WIDOK Z BOKU

WIDOK Z GÓRY

WIDOK Z PRZODU

3-1/2" [88]

Wymiary podane w calach oraz w [milimetrach]

5-1/16"[128]

8-1/2"[216]

Ø.177" Otwory 
montażowe (2X)
Zawór odcinający 
próbkę

Sprężynowy zawór 
dławiący

Powrót próbki

Wlot próbki
Przedmuch azotem

(Opcjonalnie)

(Opcjonalnie)

Na flarę/
odpowietrzenie 

butli

1 średnice zewnętrzne;  2 dostępne również inne kombinacje


