
  

 

Sjokkventil TPM-PSV-250 
 

Bruksområde 
TPM-PSV-250 sjokkventilen brukes som luftinntak 
og eksosventil i sivile og militære tilfluktsrom. 
Sjokkventilene i PSV-serien er spesialdesignet for 
anlegg med krav om høy sprengmotstand og stor 
ventilasjonskapasitet med minimalt med 
veggplass. 
 
Konstruksjon 
Produsent erTemet, Helsinki Finland. 
Sjokkventilen består av en fjærbalansert 
trykkplate som beveger seg på en spindel og 
lukker luftkanalen mot ventilsetene som reaksjon 
på både positiv og negativ fase av sprengningen. 
Ventilmekanismen er montert i en rørformet 
vegghylse laget av konstruksjonsstål som skal 
støpes inn i betongveggen. Ventilen er helt 
korrosjonsbestandig. Trykkplaten er laget av 
herdet aluminiumslegering og belagt med 
epoxypulvermaling. Alle andre komponenter i 
spindelmekanismen er laget av rustfritt stål. 
Ventilhuset er av støpegods og vegghylsen er 
laget av svartstål. Disse komponentene er 
tilgjengelige som varmgalvanisert eller belagt 
med epoxypulvermaling. 
 

Tekniske data 
Sjokkventilen er laget i samsvar med spesifikke 
bestemmelser utstedt av det finske 
innenriksdepartementet. Den er typetestet og 
godkjent for bruk av det tekniske 
forskningssenteret i Finland / VTT Building and 
Transport, en uavhengig testmyndighet som har 
mandat til å utføre typekontroll av utstyr og 
systemer for tilfluktsrom av det finske 
innenriksdepartementet. 
 
Test- og ytelsesdata 
Ventilen er konstruert og testet for å tåle flere 
langvarige (toppvarighet> 60 ms) 
eksplosjonsbelastninger med topp reflektert 
overtrykk på 20 bar og kort varighet (positiv 
fasevarighet <5,0 ms) eksplosjonsbelastning med 
topp reflektert overtrykk på 60 bar mens den 
beholder full funksjonsevne. 
Ventilen er sjokktestet i horisontal og vertikal 
retning med et mekanisk støt ved at 
installasjonsbasen blir utsatt for en hurtig 
hastighetsendring på 2,0 m/s og en akselerasjon 
over 20 g i begge retninger. 
Ventilen er designet for å fungere innenfor 
driftstemperaturområdet -20°C ... + 80°C. 

 
Ventilen er godkjent I Norge  

av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) for bruk i tilfluktsrom. 
 

              

 



  

 

Sjokkventil TPM-PSV-250 
 
Luftstrømskarakteristikker målt ved 20 °C tilsvarende lufttetthet og impuls 1,5 bar og 1,5 bar ms. 
 
Eksempel for ventilvalg: 
Avtrekksstrømmen gjennom en eksplosjons beskyttet luftsluse er 100000 m³/t ved et trykkfall på 300 Pa. 
Nødvendig antall ventiler er 35 stk. (2900 m³/t pr. ventil) 
 
 

               

           
 
 

 
 

Dokumenter relater til TPM-PSV-250 Sjokkventil: 
Installasjonsinstruksjoner og Drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner 

 
 

Ventil Type 
Min. vegg 

tykkelse (mm) 
Total vekt (kg) 

Luftsttrøm 
v/100Pa (m³/t) 

Luftsttrøm 
v/200Pa (m³/t) 

Luftsttrøm 
v/300Pa (m³/t) 

TPM-PSV-250 
I 

(Vegginstallasjon) 500 150 1700/1550 2375/2200 2900/2650 

TPM-PSV-250 II 
(Kanalinstallasjon) 

500 180 2050/1900 2875/2700 3525/3300 

 


