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SÉRIE BWN

Safety Marine Break Away Couplings

CONECTOR DE SEGURANÇA
PARA MANGUEIRAS DE ABASTECIMENTO
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Os conectores de segurança para mangueira de abastecimento
FUNGUAP® - Série BWN, são utilizados nas operações de
transferência de produtos navio/plataforma e navio/navio para
previnir acidentes, eliminar derramamento indesejável de
produtos e minimizar a exposição do pessoal e do meio ambiente,
agindo de forma rápida e segura em caso de esforço excessivo
das mangueiras de abastecimento.

FUNGUAP® safety break-away couplings - BWN
Series, are used in ship to platform and ship to ship
product transfer operations to prevent accidents,
eliminate unwanted products spills and minimize the
exposure of personnel and the environment, acting
quickly and safaty in case of excessive strain on the
supply hoses.

Aplicação

Application

O modelo naval FUNGUAP® - Série BWN é designado apenas
para utilização oﬀshore e deve ser utilizado entre duas linhas de
mangueiras.

The Marine break-away FUNGUAP® - BWN Series, is
designedfor oﬀshore use only and must be used
between two lines of hoses.

Foi projetado para romper apenas por esforço linear, permitindo
sua adaptação ao ambiente marinho.

It was designed to break only linear eﬀort, allowing its
adaptation to the marine environment.

O conector FUNGUAP® - Série BWN consiste em duas partes,
unidas externamente por três parafusos de ruptura que se
rompem a uma força correspondente as mangueiras utilizadas,
porém com uma margem de segurança que permite que se
rompam antes da mangueira. Caso seja submetida a qualquer
força excessiva, o conector de segurança entra em operação,
fechando automaticamente e minimizando o derramamento e
exposição do produto.

The FUNGUAP® break-away couplings - BWN
Series consists of two parts, connected externally by
three rupture screws that brak at a force corresponding
to the hoses, but with a safety margin that allows them
to break before the hose. If subjected to any excessive
force, the safety valve starts operating automatically
closing and minimizing spillage and product exposure.
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Modelos - Série BWN
BWN Series Model
Material: Aço Inox, Bronze e Alumínio I Stainless steel, Brass and Aluminium
Vedações: FKM, FFKM, NBR e EPDM
Dimensões: 2", 2.1/2", 3", 4" e 6"

BWN-I

BWN-IE

BWN-E

(rosca interna x rosca interna)

(rosca externa x rosca interna)

(rosca externa x rosca externa)

BWN-IF

BWN-F

BWN-EF

(rosca interna x ﬂange)

(ﬂange x ﬂange)

(rosca externa x ﬂange)

Informações Técnicas
Technical Data
Material

Pressão de
Trabalho
working Pressure

Aço Inox

25 Bar

stainless steel

Bronze

25 Bar

Brass

Alumínio

16 Bar

Aluminium

Vedações

Temperatura

seals Seals

FKM

Temperature

(standard)

-30ºC a +200ºC

FFKM

-15ºC a +230ºC

NBR

-38ºC a +80ºC

EPDM

-40ºC a +120ºC
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