
Blok IEV-klep.
Dit is een instrument-tracingregelklep. Een compacte stoom regelklep, welke zorgt voor een nauwkeurige, 
betrouwbare, economische temperatuurregeling in instrument en analyse apparatuurruimtes.
Veilig (explosieveilig), lage kosten t.o.v. electrische verwarmingssystemen.

Thermische aandrijving regelt de stoomtoevoer van de instrument-tracing en voorkomt oververhitting van de 
instrumentatie- en analyse apparatuur en zorgt voor een effectieve vorstbescherming. Kan veilig  worden toegepast
in alle soorten omgevingen, explosie-veilige ruimtes etc.

• Diverse temperatuurbereiken zijn mogelijk door verwisselbare thermische aandrijvingen. 
• Standaard temperatuur-regelpunten tussen de  4ºC en 85ºC.
• Klep reageert direct en opent of sluit geleidelijk, waardoor waterslag wordt voorkomen. 
• Houdt de ruimte-temperatuur op ± 2ºC van het regelpunt.
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De BLOK IEV-klep is speciaal ontwikkeld om stoom als een effectief verwarmings-medium voor instrumentruimte toe 
te passen. Deze klep maakt stoom tot een beter alternatief dan andere verwarmingsmedia. Goedkoop en eenvoudig 
in gebruik en bij installatie. 
De Blok IEV-klep wordt in de stoomtoevoer met de voeler (tevens thermische aandrijving) in de instrumentruimte 
gemonteerd. De instrumentruimte wordt op de gewenste temperatuur gehouden met een nauwkeurigheid van ± 
2ºC. Dure explosie-veilige voorzieningen zijn hierbij niet nodig.
De te gebruiken stoomdruk mag tussen de 1 en 14 bar zijn. Diverse thermische aandrijvingen zijn hiervoor leverbaar 
met instel-waarden van 2ºC.; 7ºC.; 20ºC.; 35ºC.; 85ºC. (speciale instel-waarden op aanvraag).

De thermische aandrijving is eenvoudig en snel te verwisselen, wanneer men de ruimtetemperatuur instelling wilt wij-
zigen.

De zelfregelende thermische aandrijving
De centrale van de Blok IEV-klep is de met speciale thermische was gevulde capsule. De "was" reageert op de omge-
vingstemperatuur. De overgang van vaste naar vloeibare fase geeft een grote volumeverandering door een nauwe 
opening. Dit geeft weer een enorme kracht in een klein temperatuurbereik.

koude toestand

Als de temperatuur in de ruimte onder de 
gewenste instelling daalt, krimpt de was in 
en opent de klep. Deze blijft open totdat de 
gewenste temperatuur is bereikt.

Warme toestand

Als de temperatuur in de ruimte boven de 
gewenste instelling stijgt, zet de was uit. De 
grote kracht als gevolg hiervan doet de klep 
sluiten. Deze blijft gesloten totdat de ruimte 
onder de ingestelde waarde komt.
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