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Rozszerzenie typoszeregów zaworów kulowych i 
wskaźników wilgotności Do zastosowań z R744 

 
 
AACHEN (NIEMCY), 13 kwiecień 2015 r. — Emerson Climate Technologies, spółka 
należąca do grupy Emerson (NYSE: EMR) wprowadza nowe modele, rozszerzające ofertę 
wskaźników wilgotności i zaworów kulowych do R744 (CO2) w zastosowaniach 
podkrytycznych. 
 
Przedstawiając te nowe produkty, Emerson Climate Technologies wzmacnia swoją pozycję 
w segmencie zastosowań R744. 
Seria CIA w pełni hermetycznych wskaźników wilgotności ma wszystkie cechy istniejącej 
serii MIA, takie jak krystaliczny element wskaźnikowy dla dużej trwałości i niezawodności 
czy czterokolorowy wskaźnik do łatwego określenia stopnia wilgoci. Dodatkowo, 
maksymalne ciśnienie robocze serii CIA zostało zwiększone z 45 barów do 60 barów. 
Dostępnych jest siedem modeli, ze złączem ODF w rozmiarze od 6 mm do 16 mm. 
Serie CVE / CVS zaworów kulowych także charakteryzują się hermetyczną konstrukcją, z 
laserowo spawanym korpusem i pełnoprzepływową konstrukcją dla minimalnego spadku 
ciśnienia. W porównaniu z istniejącymi seriami BVE / BVS maksymalne ciśnienie robocze 
zostało zwiększone z 45 barów do 60 barów. Dostępnych jest dziewięć nowych modeli ze 
złączami w rozmiarze od 6 mm do 22 mm, a każdy model jest dostępny z zaworem 
Schradera lub bez niego. 
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Na temat Emerson 
Koncern Emerson (NYSE: EMR), mieszczący się w St. Louis w amerykańskim stanie 
Missouri, to światowy lider w dziedzinie łączenia rozwiązań technicznych i inżynieryjnych w 
nowatorskie rozwiązania dla klientów z takich branż jak przemysł, handel i produkty 
konsumenckie. W skład firmy wchodzi pięć segmentów biznesowych: Process Management 
(zarządzanie procesami), Industrial Automation (automatyka przemysłowa), Network Power 
(sieci energetyczne), Climate Technologies (systemy klimatyzacyjne) oraz Commercial & 
Residential Solutions (rozwiązania komercyjne i domowe). Sprzedaż w roku 
obrachunkowym 2014 wyniosła 24,5 mld USD. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
www.Emerson.com 
 
 
Na temat Emerson Climate Technologies 
Emerson Climate Technologies, będącą jednostką businessową Emerson, jest wiodącym 
światowym dostawcą rozwiązań z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji i 
chłodnictwa dla zastosowań domowych, przemysłowych i handlowych. Grupa łączy 
najlepszą w klasie technologię ze sprawdzoną inżynierią, oraz usługami projektowymi, 
dystrybucyjnymi, szkoleniowymi i monitoringu aby dostarczać oczekiwanych 
zintegrowanych rozwiązań kontroli klimatu klientom na całym świecie. Innowacyjne 
rozwiązania Emerson Climate Technologies, obejmujące takie wiodące w branży marki jak 
Copeland Scroll™, Dixell™ i Alco Controls™, zapewniają komfort cieplny, zabezpieczają 
żywność i chronią środowisko. Więcej informacji na stronie www.emersonclimate.eu 
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