
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Features and Benefits 
• Flame arrester technology combined with rectangular explosion vent panels 

• Conventional venting indoors without flame 

• Precludes the need for venting ducts 

• Large venting area and high venting efficiency 

• ATEX certified  

• Suitable for venting class ST1 explosions & reduced pressures <1 bar at Pstat 0,1 
barg 

• Inspection door for easy maintenance 

• Refurbishable in the field 

• Anti-static dust cover prevents dust ingress at atmospheric side 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specifications 
Flamefilter assembly Dimensions (mm) 

Appr. 
Weight 

Bolt specification (bolts/ 
nuts/washers not incl.) 

FlamQuench II 
SQTM Size/type 

Fike PN° A B C D Kg Qty Size 

400 x 500 91200000 895 645 512 612 75 22 M10x30 

500 x 500 91201000 1060 745 612 612 91 24 M10x30 

500 x 800 91204000 1060 745 612 912 115 30 M10x30 

470 x 570 91212000 1010 715 582 682 91,5 26 M10x30 

566 x 900 91213000 1168 810 678 1012 138 34 M10x30 

18” x 24”  91208000 955 679 545 698 90 24 M10 x 30 or 
3/8” x 1 ¼” 

24” x 36” 91209000 1206 831 698 1003 153 34 M10 x 30 or 
3/8” x 1 ¼” 

 
 

8.4400.00.1 

FLAMELESS VENTING 

Type FlamQuench II SQ
TM
 

Description 
The most common basis of safety for protecting 
industrial processes against the effects of dust 
explosions is explosion relief venting. Fike’s 
FlamQuench II SQ

TM
 technology consists of 

various layers of high temperature stainless steel 
which absorb heat produced during the 
combustion, allowing conventional venting to be 
done indoors with no release of flame. 

 

 

 

 

1. casing  
2. flamefilter 
3. holddown  
4. inspection panel 
5. nameplate 
6. grounding lug 
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Potravinářský průmysl
Farmaceutický průmysl

Biotechnologie
Petrochemie

Chemický průmysl
Energetika

Úprava vody
Papírenství a zpracování celulózy

Plynárenský průmysl
Keramický průmysl

Zpracovatelský průmysl

 Firma s tradicí od r. 1990 se při svém vzniku zaměřila na dodávky základních komponent, přístrojové a měřící techniky a dodávky technologií 
pro farmaceutický a potravinářský průmysl. Cílem bylo zajistit kompletní dodavatelsko - inženýrské služby, včetně servisu. V roce 1998, který byl pro 
firmu velmi významným mezníkem, proběhla transformace společnosti do nynější formy. V dalších letech činnosti společnosti dochází k rozšíření 
portfolia a je navazována spolupráce s partnery v oblasti armatur, komponent, ventilů, procesní měřící techniky a čerpadel.

 Oblastí působnosti je potravinářský, farmaceutický průmysl, biotechnologie, chemický průmysl, petrochemie, úprava vody, papírenství a 
celulóza, energetika, keramický průmysl a zpracovatelský průmysl. 

 Firma REGOM INSTRUMENTS je díky širokému dodavatelskému portfoliu a bohatým zkušenostem schopna zajistit dodávky armatur, 
komponent, čerpadel, přístrojů a zařízení.

 Cílem společnosti REGOM INSTRUMENTS je poskytování kvalitních služeb a spolehlivých dodávek pro co nejširší okruh zákazníků.

REGOM INSTRUMENTS s.r.o.
tel.: +420 241 402 206, +420 241 433 152
fax: +420 241 400 290, +420 241 433 151
e-mail: regom@regom.cz
skype: regom-office
www.regom.com

flow & process solutions



  

 
 
 
 

REGOM INSTRUMENTS s.r.o. 
Brabcova 1159 / 2 
147 00 Praha 4 
CZECH REPUBLIC 
 
Tel:       +420 241 402 206 
Fax:     +420 241 400 290 
Mail:     regom@regom.cz 
Skype:   regom-office 

www.regom.cz 
 

 

 


