ARMATURA PRZEMYSŁOWA
PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Przedsiębiorstwo Hydro-Tech Konin to profesjonalizm oraz wysoka jakość oferowanych
produktów. Od 1994 roku nieprzerwanie stawiamy na zrównoważony i stabilny rozwój. Naszą
działalność opieramy o współpracę z uznanymi producentami innowacyjnych rozwiązań dla
instalacji przemysłowych. Wieloletnie doświadczenie na rynku, rozległa wiedza praktyczna,
partnerskie i otwarte relacje z Klientami są naszym znakiem rozpoznawczym. W roku 2000
wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO 9001, jesteśmy również uczestnikami programu
Rzetelna Firma.
Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem w Polsce niemieckiej firmy GEFA Processtechnik GmbH
oferującej armaturę przemysłową: przepustnice, zawory kulowe i zasuwy nożowe, a także
technologię filtracji oraz technologię pomiarową i kontrolną. Armatura znanej i cenionej marki
GEFA, to pewność bezpieczeństwa, niezawodność i wysokiej jakości komponenty. Z racji ciągłego
doskonalenia i różnicowania asortymentu, produkty GEFA znajdują szerokie zastosowanie
wszędzie tam, gdzie w procesach przemysłowych przesyłane są substancje ciekłe, półciekłe,
gazowe i suche. Od wielu lat firma dokłada wszelkich starań, by wraz z postępującym rozwojem
technologicznym, oferować klientom produkty trwałe, innowacyjne i optymalnie dopasowane do
potrzeb.
Jesteśmy również wyłącznym przedstawicielem w Polsce firmy ZOOK Enterprises LLC –
ogólnoświatowego lidera z ponad 90-letnim doświadczeniem w produkcji wysokiej jakości
metalowych i grafitowych płytek bezpieczeństwa i innych urządzeń zwalniających ciśnienie. ZOOK
dysponuje zakładami oferującymi najnowocześniejsze rozwiązania i wykonanie najwyższej
jakości. Główne biura posiada w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Malezji.

Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech” Konin
ul. Zakładowa 4D
62-510 Konin

tel. +48 63 245 34 79
faks +48 63 242 37 28
e-mail: gefa@hydro-tech.pl
www.hydro-tech.pl
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Przepustnice

Przepustnice miękkouszczelnione | seria K
Przepustnice z pneumatycznym doszczelnieniem gniazda | Typ KS 9 | KS 7
Przepustnice centryczne | Typ KG 2 | KG 4
Przepustnice centryczne z uszczelnieniem PTFE | seria K
Przepustnice podwójnie mimośrodowe | Typ HG

20

Przepustnice potrójnie mimośrodowe | Typ HGT

26

Przepustnice dławiące i regulacyjne | Typ KGT
Napędy/Automatyka

Zawory kulowe

Zawory kulowe trzyczęściowe | seria DG | pełny / zredukowany przelot
Zawory kulowe wielodrożne trzyczęściowe | seria DG
Zawory kulowe trzyczęściowe | seria DG 1 | z końcówkami do wspawania
orbitalnego
Zawory kulowe kołnierzowe dwuczęściowe | Typ FG
Zawory kulowe kołnierzowe dwuczęściowe | Typ FGT | z wyłożeniem PFA

Zasuwy nożowe

Zasuwy nożowe seria Domino

56

Zawory zwrotne

Zawory zwrotne seria RF | krótka zabudowa

68

Parametry ciśnienia i temperatury wyznaczają maksymalne granice
zastosowania, ulegają one wpływom współoddziaływania wszystkich
czynników danej aplikacji dlatego też bez projektu technicznego lub
bez naszego potwierdzenia, parametry przedstawione są bez gwarancji
zastosowania.

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

PRZEPUSTNICE
Miękkouszczelnione | seria K

Zalety
Tarcza przepustnicy montowana
centrycznie z trwałym i stabilnym
połączeniem tarcza / wał
Wyjątkowo przyjazne serwisowo:
dwuczęściowy korpus umożliwia wymianę
uszczelnienia w bardzo krótkim czasie
Korpus wyłożony elastomerem z uszczelnieniem
gniazda spełniającym rolę wielofunkcyjnego elementu
uszczelniającego
Można stosować z prawie każdym medium, od kwasów
do procesów wrażliwych w przemyśle spożywczym lub
farmaceutycznym
Sterowanie i regulacja przebiegu
procesów produkcyjnych bez opóźnień
Spełnia wymogi normy EN 593

PRZEPUSTNICE

WŁAŚCIWOŚCI
Przepustnice | miękkouszczelnione | seria K

Wydajne i bezpieczne używanie różnych
napędów dzięki nakładce montażowej MULTITOP
Automatyka
W standardzie czoło kołnierza wg normy EN ISO 5211
Bezpośrednia zabudowa napędu bez przerywania wału
Możliwość zastosowania napędu każdej wielkości
Ochrona napędu przed wyciekiem mediów

Korpus dwuczęściowy
Znormalizowana długość zabudowy, przyjazny
serwisowo, dwuczęściowa konstrukcja ułatwia wymianę
części wewnętrznych.

Tuleja łożyskowa z uszczelnieniem typu O-ring
Uszczelnienie
Ma ułożenie labiryntowe i jest zintegrowane
z gniazdem, co powoduje brak martwych przestrzeni.
Stabilne uszczelnienie na zewnątrz.

Pierścień osadzenia
Wielofunkcyjny element uszczelniający, łatwy do wymiany,
niewymagający konserwacji, o długiej żywotności, solidne
uszczelnienie gniazda, wału i kołnierzy, ściśle przylega do
kołnierzy, nie wystaje poza kołnierze, konstrukcja na
„jaskółczy ogon” zapewnia trwałość osadzenia.

Wał i tarcza przepustnicy
Konstrukcja jednoczęściowa, całkowita eliminacja luzu
tarczy względem wału, większy przelot, minimalne
straty ciśnienia.

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

RODZAJE
Przepustnice | miękkouszczelnione | seria K

Typ KG 9

Typ KG 7

Typ K 19

Typ K 17

DN 50 – DN 300

DN 50 – DN 300

DN 350 – DN 500

DN 350 – DN 500

Dane techniczne
Przepustnica typu Wafer do
zabudowy między kołnierze
EN 1092, PN 10/16, ASME
class 150.
Korpus dwuczęściowy,
samocentrująca, jednoczęściowe tarcza i wał,
szczelność do 16 bar,
szczelność w warunkach
próżni.

Dane techniczne
Przepustnica typu Luger do
zabudowy między kołnierze
EN 1092,
DN 50 - DN 150: PN 10/16,
DN 200 - DN 300:
PN 10/16, ASME class 150.
Korpus dwuczęściowy
z gwintowanymi otworami
do trwałego przyłączenia
kołnierza po obu stronach.
Jednostronne odcięcie
rurociągu, szczelność
w warunkach próżni.

Dane techniczne
Przepustnica typu Wafer do
zabudowy między kołnierze
EN 1092, PN 10/16, ASME
class 150.
Korpus dwuczęściowy,
samocentrująca, jednoczęściowe tarcza i wał,
szczelność do 16 bar,
szczelność w warunkach
próżni.

Dane techniczne
Przepustnica typu Luger
do zabudowy między
kołnierze EN 1092, PN 10,
ASME class 150.
Korpus dwuczęściowy
z gwintowanymi otworami do
trwałego przyłączenia
kołnierza po obu stronach.
Jednostronne odcięcie
rurociągu, szczelność
w warunkach próżni.

Długość zabudowy

DIN EN 558 rząd 20
API 609 tabela 1
Kołnierz
przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10 P11 P12
Klasa szczelności A

PRZEPUSTNICE

Długość zabudowy

DIN EN 558 rząd 20
API 609 tabela 1
Kołnierz
przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10 P11 P12
Klasa szczelności A

Długość zabudowy

DIN EN 558 rząd 20
API 609 tabela 1
Kołnierz
przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10 P11 P12
Klasa szczelności A

Długość zabudowy

DIN EN 558 rząd 20
API 609 tabela 1
Kołnierz
przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10 P11 P12
Klasa szczelności A

Typ K 07

Typ K 08

Typ K 11

Typ KS

DN 600 – DN 1000

DN 600 – DN 1200

DN 25 – DN 150

DN 80 – DN 500
Z pneumatycznym doszczelnieniem gniazda

Dane techniczne
Przepustnica dwukołnierzowa
do instalacji między kołnierze
EN 1092, PN 6/10.
Jednoczęściowy korpus
z podwójnym kołnierzem
z możliwością jednostronnego
odcięcia. Jednoczęściowy wał
przechodzący przez wnętrze
tarczy. Połączenie wału
i tarczy jest chronione przed
kontaktem z medium.
Wymienne uszczelnienie
gniazda z dodatkowym
stalowym pierścieniem
wspierającym, będące stałym
połączeniem guma-metal przy
grubości elastomeru ok.
15-17 mm.
Długość zabudowy
DIN EN 558 rząd 20
API 609 tabela 1
Kołnierz
przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10 P11 P12
Klasa szczelności A
Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

Dane techniczne
Przepustnica typu Wafer do
zabudowy między kołnierze
EN 1092-1, PN 6/10/16.
Korpus jednoczęściowy.
Jednoczęściowy wał
przechodzący przez
wnętrze tarczy. Połączenie
wału i tarczy jest chronione
przed kontaktem z medium.
Wymienne uszczelnienie
gniazda z dodatkowym
stalowym pierścieniem
wspierającym, będące
stałym połączeniem gumametal przy grubości
elastomeru ok. 15-17 mm.
Długość zabudowy

DIN EN 558 rząd 20
API 609 tabela 1
Kołnierz
przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10 P11 P12
Klasa szczelności A

Dane techniczne
Przepustnica typu Wafer do
zabudowy między kołnierze
EN 1092, PN 10/16, ASME
class 150. Dwuczęściowy
korpus ze stali kwasoodpornej
z uszami centrującymi.
Przepustnica posiada wszystkie
zalety serii KG9 jednakże
wykonana jest w pełni ze
stali kwasoodpornej, co
umożliwia wykorzystanie jej
wszędzie tam, gdzie wymagana
jest odporność na korozję
również zewnętrznych
elementów armatury; przede
wszystkim w przemyśle
spożywczym, przy produkcji
napojów, farmaceutycznym,
chemicznym i w środowisku
wody morskiej.
Długość zabudowy

DIN EN 558 rząd 20
API 609 tabela 1
Kołnierz
przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10 P11 P12
Klasa szczelności A

Dane techniczne
Przepustnica typu Wafer lub
Luger do zabudowy między
kołnierze EN 1092
PN 10/16 lub ASME class 150.
Bezpieczne odcięcie ciał stałych
bez tarcia. Dzięki poddaniu
pneumatycznemu ciśnieniu
uszczelnienia gniazda w pozycji
zamkniętej, przepustnica
przesterowuje się bez tarcia
i bez naprężenia wstępnego
między gniazdem a tarczą,
unika się w ten sposób oznak
zużycia i wydłuża żywotność
armatury.
Długość zabudowy

DIN EN 558 rząd 20
API 609 tabela 1
Kołnierz
przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10 P11 P12
Klasa szczelności A

PRECYZYJNE ROZWIĄZANIA
Przepustnice | miękkouszczelnione | seria K

Wymiana uszczelnienia gniazda

1 Napęd pozostaje zamontowany na górnej części korpusu. 2 Po poluzowaniu dwóch śrub korpusu należy wyjąć dolną
część korpusu wraz z częściami wewnętrznymi. 3 Należy zdjąć uszczelnienie gniazda z tarczy przepustnicy. 4 Następnie
należy zamontować nowe uszczelnienie gniazda na tarczę – bardzo proste! 5 Należy zamontować dolną część korpusu
wraz z częściami wewnętrznymi i dokręcić śruby korpusu. 6 Gotowe!

Wał przechodzący przez wnętrze tarczy – bez prześwitu, bez histerezy, bez luk, łatwy
do sterylizacji. Można wykluczyć niebezpieczeństwo pojawienia się bakterii zwykle
wynikające z występowania luk i innych wad połączenia, w którym wał stanowi
oddzielną część. Tarcza posiada formę sferyczną w celu wstępnego uszczelnienia
przejścia wału przez uszczelnienie gniazda - to zapewnia utrzymanie takiego samego
ciśnienia kontaktowego powierzchni uszczelnienia przepustnicy do pierścienia osadzenia
i tym samym bezpieczniejsze uszczelnienie powierzchni. Spełnienie drugiej funkcji
uszczelnienia jest możliwe dzięki funkcji dodatkowego labiryntu pomiędzy wałem tarczy,
a pierścieniem osadzenia.
Stabilne, o grubych ściankach, wymiarowanie pierścienia osadzenia w obszarze
uszczelnienia wewnątrz i na krawędziach. Bezkrawędziowe, zaokrąglone przejście do
prowadnicy montowanej na „jaskółczy ogon” (strefy docisku do kołnierzy) zapewnia
bezpieczne zamknięcie z wysoką odpornością na zużycie. Wysokie prędkości przepływu,
formowanie się spieków, agresywne media - wszystko pozostaje pod kontrolą.
Wewnątrz nie ma zagrożenia formowania się wybrzuszeń ponieważ pierścień osadzenia
jest ciągnięty na zewnątrz dzięki dociskowi kołnierza na „jaskółczy ogon”.

PRZEPUSTNICE

DANE TECHNICZNE
Przepustnice | miękkouszczelnione | seria K

Zakres regulacji
Kąt otwarcia 20° – 60°
-2
Szczelność w próżni do 10 mbar
Przepustnice od DN 200
W przypadku wystąpienia różnicy ciśnień
większej niż 13 bar, konieczne jest użycie
pierścieni osadzenia o wyższej twardości
w skali Shore‘a.
Przepustnice od DN 600
Maksymalna różnica ciśnień: 10 bar,
dostępne materiały pierścienia osadzenia:
EPDM i NBR
Korpus typu Luger
Jednostronne odcięcie - maksymalna
różnica ciśnień 6 bar
Wykres zależności ciśnienie – temperatura
wskazuje limity zastosowania
poszczególnych materiałów pierścienia
osadzenia. Limity te odnoszą się do
zamierzonego użycia.
Zmienne procesu i charakterystyka
medium mogą wpływać na wartości
przedstawione na wykresie. Wykres dla
temperatur poniżej 0 °C dostępny
na zapytanie.

Różnica ciśnień - bar

Wykres zależności ciśnienie - temperatura

Temperatura °C

Dostępne materiały
Indeks Korpus

Indeks Tarcza przepustnicy

Żeliwo szare GG25, EN GJL-250

2

Stal k/o 1.4517

Staliwo GS-C25, EN GP 240 H+N

2

Stal k/o 1.4517, polerowana

Żeliwo sferoidalne
GGG40.3 EN-GJS-400-18-LT

2

Brąz

2

Stal k/o 1.4529

2

Pokryte PTFE

2

Pokryte E-CTFE

Indeks Pierścień osadzenia

2

Pokryte gumą - EPDM

EL

EPDM

2

Alloy C 22

EWL

Biały EPDM

2

Tytan

BL

NBR

SL

MVQ (silikon)

VL

FPM

PUL

PU (poliuretan)

HL

CSM

Stal kwasoodporna 1.4408

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

EPDM (etylenowo-propylenowy terpolimer)
Temperatura pracy: -20 °C do + 130 °C
NBR (kauczuk akrylo-nitrylowo-butadienowy)
Temperatura pracy: - 20 °C do + 110 °C
MVQ (kauczuk silikonowy)
Temperatura pracy: - 30 °C do + 200 °C
FPM (elastomer fluorowy)
Temperatura pracy: - 10 °C do + 180 °C
PU (poliuretan)
Temperatura pracy: - 20 °C do + 80 °C
CSM (chlorosulfonowany polietylen)
Temperatura pracy: - 10 °C do + 130 °C

PRZEPUSTNICE
Z pneumatycznym doszczelnieniem gniazda | typ KS 9 | KS 7

Zalety
Wolniejsze zużycie
Bezpieczne odcięcie ciał stałych bez
tarcia pierścienia osadzenia
Przepustnica otwiera się i zamyka
bez nacisku na uszczelnienie gniazda
Wyjątkowo przyjazne serwisowo:
dwuczęściowy korpus umożliwia wymianę
uszczelnienia w bardzo krótkim czasie
Wysoka odporność pierścienia osadzenia
na zużycie dzięki stabilnemu elastomerowi
o grubych ściankach
Przepustnice dostępne w wersji Wafer
(typ KS 9) i w wersji Luger (typ KS 7)

PRZEPUSTNICE

PRECYZYJNE ROZWIĄZANIA
Przepustnice | z pneumatycznym doszczelnieniem gniazda | typ KS 9 | KS 7

Przepustnice z pneumatycznym doszczelnieniem gniazda
przeznaczone są głównie do odcięcia, wyładowania
i dozowania sypkich materiałów ściernych.
Dzięki poddaniu pneumatycznemu ciśnieniu pierścienia
osadzenia w pozycji zamkniętej, przepustnica przełącza się
bez tarcia i bez naprężenia wstępnego między gniazdem
a tarczą. Unika się w ten sposób zużycia i wydłuża
żywotność armatury.
Napęd jest zaprojektowany zgodnie z niskimi
momentami obrotowymi przepustnicy w pozycji bez
naprężenia wstępnego.
Delikatne przenoszenie wrażliwych mediów
pomiędzy tarczą i manszetą.

Wlot
sprężonego powietrza

Przepustnica zamyka się
bez tarcia względem pierścienia osadzenia

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

Przepustnica zamknięta - pierścień
osadzenia wstępnie naprężony
pneumatycznie i szczelny

Zwolnienie
sprężonego powietrza

Przepustnica otwiera się bez tarcia gdy
pierścień osadzenia nie jest naprężony

9

PRZEPUSTNICE
Centryczne | typ KG 2 | KG 4

Zalety
Przepustnice centryczne odpowiednie dla
efektywnego i bezpiecznego zastosowania
w przemyśle
Ekonomiczne wykonanie z korpusem
jednoczęściowym
Korpus całkowicie wyłożony elastomerem
z pierścieniem osadzenia spełniającym rolę
wielofunkcyjnego elementu uszczelniającego

PRZEPUSTNICE

WŁAŚCIWOŚCI
Przepustnice | centryczne | typ KG 2 | KG 4

Wydajne i bezpieczne używanie różnych napędów
dzięki nakładce montażowej MULTITOP
Automatyka
Czoło kołnierza wg normy EN ISO 5211
Bezpośrednia zabudowa napędu bez przerywania wału
Możliwość zastosowania napędu każdej wielkości
Ochrona napędu przed wyciekiem mediów

Dodatkowe uszczelnienie typu O-ring
Uszczelnia prowadnicę wału na zewnątrz.
Dwuczęściowy wał z zabezpieczeniem kołkiem
Zapewnia stabilne utrzymanie tarczy
Uszczelnienie pierwotne
Zintegrowane z gniazdem, gwarantuje stabilne uszczelnienie na zewnątrz,
dodatkowe ułożenie labiryntowe uszczelnia w kierunku wału.

Korpus
Jednoczęściowy z uszami centrującymi w wersji Wafer lub otworami gwintowanymi
w wersji Luger.

Pierścień osadzenia
Z wysokim, zaokrąglonym wykończeniem.
Tarcza przepustnicy
Wielofunkcyjny element uszczelniający, łatwy do wymiany, niewymagający
konserwacji, o długiej żywotności, solidne uszczelnienie gniazda, wału i kołnierzy,
ściśle przylega do kołnierzy, nie wystaje poza kołnierze, konstrukcja „jaskółczy ogon”
zapewnia trwałość osadzenia.

Szczelność osadzenia
Całkowita szczelność pierścienia osadzenia do 10 barów jest możliwa
dzięki specjalnemu kształtowi powierzchni uszczelniającej tarczę
przepustnicy.

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

RODZAJE
Przepustnice | centryczne | typ KG 2 | KG 4

Typ KG 2

Typ KG 4

Typ KG 2/4

Typ KG 2/4

DN 50 – DN 500

DN 50 – DN 500

DVGW gaz
DN 50 – DN 500

DVGW woda
DN 50 – DN 500

Dane techniczne
Przepustnica typu Wafer do
zabudowy między kołnierze
EN 1092, PN 10/16, ASME
class 150. Jednoczęściowy
korpus, samocentrująca,
dwuczęściowe połączenie
tarczy i wału, szczelność
do 10 bar, szczelność
w warunkach próżni.
Długość zabudowy

Dane techniczne
Przepustnica typu Luger do
zabudowy między kołnierze
EN 1092, PN 10/16,
ASME class 150.
Jednoczęściowy korpus,
samocentrująca, dwuczęściowe połączenie tarczy
i wału, szczelność do 10 bar,
szczelność w warunkach
próżni. Rurociąg można
odciąć jednostronnie.

DIN EN 558 rząd 20
API 609 tabela 1

Długość zabudowy

Dane techniczne
Przepustnica typu Luger lub
przepustnica typu Wafer do
zabudowy między kołnierze
EN 1092, PN 10/16, ASME
class 150. Jednoczęściowy
korpus, samocentrująca,
dwuczęściowe połączenie
tarczy i wału, szczelność
do 10 bar, szczelność
w warunkach próżni.
DVGW - zatwierdzona
do pracy z medium:
gaz wg DIN EN 13774.

Dane techniczne
Przepustnica typu Luger lub
przepustnica typu Wafer do
zabudowy między kołnierze
EN 1092, PN 10/16, ASME
class 150. Jednoczęściowy korpus,
samocentrująca, dwuczęściowe
połączenie tarczy i wału,
szczelność do 10 bar, szczelność
w warunkach próżni.
DVGW - zatwierdzona do pracy
z medium: woda wg
DIN EN 1074-1/-2 DVGW
W 270 KTW test KA 0076/12.

DIN EN 558 rząd 20
API 609 tabela 1

Długość zabudowy

Długość zabudowy

DIN EN 558 rząd 20
API 609 tabela 1

DIN EN 558 rząd 20
API 609 tabela 1

Kołnierz
przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211

Kołnierz
przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211

Test szczelności

Test szczelności

DIN EN 12266 P10 P11 P12
Klasa szczelności A

DIN EN 12266 P10 P11 P12
Klasa szczelności A

Kołnierz
przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności

DIN EN 12266 P10 P11 P12
Klasa szczelności A

PRZEPUSTNICE

Kołnierz
przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10 P11 P12
Klasa szczelności A

DANE TECHNICZNE
Przepustnice | miękkouszczelnione | seria K

Wykres zależności ciśnienie - temperatura
Zakres regulacji
Kąt otwarcia 20 ° – 60 °
Szczelność w próżni
-2

Przepustnice DN 50 do DN 500
Maksymalna różnica ciśnień 10 bar
Korpus typu Luger
Jednostronne odcięcie - maksymalna

Różnica ciśnień - bar

Do 10 mbar(a)

różnica ciśnień 6 bar
Temperatura °C

Wykres zależności ciśnienie –
temperatura wskazuje limity

Zmienne procesu i charakterystyka

zastosowania poszczególnych

medium mogą wpływać na wartości

materiałów pierścienia osadzenia.

przedstawione na wykresie.

Wskazane limity odnoszą się do

Wykres dla temperatur poniżej 0 °C

zamierzonego użycia.

dostępny na zapytanie.

Dostępne materiały
Indeks Korpus
Żeliwo sferoidalne

EL

EPDM

GGG40 / EN-GJS-400-15

EWL

Biały EPDM

BL

NBR

SL

MVQ (silikon)

VL

FPM

PUL

PU (poliuretan)

EDL

EPDM DVGW woda

BDL

NBR DVGW gaz

Indeks Tarcza przepustnicy
2

Indeks Pierścień osadzenia

Stal k/o 1.4408

Indeks Wał przepustnicy
Stal k/o 1.4021

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

PRZEPUSTNICE
Centryczne, uszczelnione PTFE | seria K

Zalety
Centrycznie położona
tarcza klapy, z trwałym,
stabilnym połączeniem
tarcza / wał
Korpus uszczelniony PTFE
(min. 3 mm grubości)
Długotrwała szczelność przy
pełnej odporności chemicznej
Bezpieczny przepływ silnie
agresywnych i korozyjnych mediów
Opcja: wersja farmaceutyczna / brak
martwych przestrzeni przy gładkim
uszczelnieniu powierzchni do kołnierza
dzięki użyciu PTFE, także jako wersja
przewodząca, z zatwierdzeniem FDA

PRZEPUSTNICE

WŁAŚCIWOŚCI
Przepustnice | centryczne, uszczelnione PTFE | seria K

Wydajne i bezpieczne używanie różnych
napędów dzięki nakładce montażowej MULTITOP
Znormalizowane czoło kołnierza
Czoło kołnierza wg normy EN ISO 5211
Bezpośrednia zabudowa napędu bez przerywania wału
Możliwość zastosowania napędu każdej wielkości
Ochrona napędu przed wyciekiem mediów

Korpus dwuczęściowy
Znormalizowana długość zabudowy, przyjazny
serwisowo, dwuczęściowa konstrukcja ułatwia wymianę
części wewnętrznych.

Tuleja łożyskowa z uszczelnieniem typu O-ring
Uszczelnienie gniazda z PTFE
O grubości 3 mm, stabilne dyfuzyjnie, gwarantuje
długotrwałe uszczelnienie prowadnicy wału, przyłączy oraz
w kierunku do kołnierzy.

Element sprężynujący - elastomer
Dopasowany pierścień elastyczny wykonany z MVQ, EPDM-u
lub Vitonu, umieszczony bezpośrednio za pierścieniem osadzenia
w celu dokładnego uszczelnienia klapy.

Tarcza przepustnicy pokryta PTFE
Trwała i solidna warstwa (3 mm) PTFE / PFA pokrywająca
tarczę ze stali kwasoodpornej z dodatkową ochroną wału
w obszarze uszczelnienia pierwotnego.

Uszczelnienie pierwotne
Zintegrowane z gniazdem, co powoduje brak martwych
przestrzeni, konstrukcja gwarantuje szczelność w kierunku
do zewnątrz, dopasowane poprzez tuleję dociskaną
sprężyną.

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

RODZAJE
Przepustnice | centryczne, uszczelnione PTFE | seria K

Typ KG 6

Typ KG 8

Typ K 16

Typ K 18

DN 50 – DN 300

DN 50 – DN 300

DN 350 – DN 600

DN 350 – DN 600

Dane techniczne
Przepustnica typu Wafer do
zabudowy między kołnierze
EN 1092, PN 10/16,
ASME class 150.

Dane techniczne
Przepustnica typu Luger
do zabudowy między
kołnierze EN 1092, PN 10/16,
ASME class 150.

Dane techniczne
Przepustnica typu Wafer do
zabudowy między kołnierze
EN 1092, PN 10/16,
ASME class 150.

Dane techniczne
Przepustnica typu Luger do
zabudowy między kołnierze
EN 1092, PN 10/16,
ASME class 150.

Dwuczęściowy korpus,
samocentrująca,
jednoczęściowa tarcza
i wał, szczelność do 10 bar.

Dwuczęściowy korpus,
samocentrująca,
jednoczęściowa tarcza
i wał, szczelność do 10 bar.

Dwuczęściowy korpus,
samocentrująca,
jednoczęściowa tarcza
i wał, szczelność do 10 bar.

Dwuczęściowy korpus,
samocentrująca,
jednoczęściowa tarcza i wał,
szczelność do 10 bar.

Długość zabudowy

Rurociąg można odciąć
jednostronnie.

Długość zabudowy

Rurociąg można odciąć
jednostronnie.

DIN EN 558 rząd 20
API 609 tabela 1

DIN EN 558 rząd 20
API 609 tabela 1

Długość zabudowy
Kołnierz
przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności

DIN EN 12266 P10 P11 P12
Klasa szczelności A

DIN EN 558 rząd 20
API 609 tabela 1
Kołnierz
przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10 P11 P12
Klasa szczelności A

PRZEPUSTNICE

Długość zabudowy
Kołnierz
przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności

DIN EN 12266 P10 P11 P12
Klasa szczelności A

DIN EN 558 rząd 20
API 609 tabela 1
Kołnierz
przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10 P11 P12
Klasa szczelności A

Typ KG 6 / KG 8

Typ KG 6 /KG 8

Typ KG 6/KG 8

Typ KG 6/KG 8

DN 50 – DN 300

DN 50 – DN 300

DN 50 – DN 300

DN 50 – DN 300

Pierścień osadzenia
PTFE

Pierścień osadzenia
PTFE węgiel/
PTFE przewodzące

Pierścień osadzenia
PTFE wersja
farmaceutyczna

Pierścień osadzenia
PTFE węgiel/wersja
przewodząca, farmaceutyczna

Pierścień osadzenia
wykonany z mieszanki
PTFE z 25% zawartością
węgla w celu zwiększenia
trwałości i odporności
temperaturowej.

Pierścień osadzenia
wykonany z czystego PTFE,
trwałe i solidne wykonanie
(min. 3 mm grubości),
całkowicie odporne na
dyfuzję.

Pierścień osadzenia wykonany
z PTFE węgiel, solidne
wykonanie (min. 3 mm grubości)
całkowicie odporny na dyfuzję,
bez powrotu na powierzchnię
uszczelnienia kołnierza, zgodnie
z zaleceniami FDA.

Pierścień osadzenia
z przewodzącego PTFE
stanowi mieszankę
z węglem o szacunkowej
zawartości 1%.

Przepustnica całkowicie
wolna od martwych
przestrzeni, do zastosowania
w przemyśle spożywczym
i farmaceutycznym.

Zapewnia przewodność
elektryczną, która spełnia
wymogi dyrektywy ATEX.

Zakres temperaturowy
-30 °C do 180 °C
w zależności od elastomeru.

Standardowo pierścień
osadzenia PTFE wykonany
z czystego PTFE, trwałe
i solidne wykonanie (min. 3
mm grubości), całkowicie
odporny na dyfuzję.
Element sprężynujący elastomer dokładnie
dopasowany, elastyczny
pierścień wykonany z MVQ,
EPDM-u lub Vitonu,
umieszczony za pierścieniem
z PTFE zapewnia elastyczne
uszczelnienie zamknięcia.
Gwarantuje długotrwałe
uszczelnienie prowadnicy
wału w czasie zamknięcia
i do kołnierzy.
Zakres temperaturowy
-30 °C do 180 °C
w zależności od elastomeru.

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

Zakres temperaturowy
-30 °C do 200/180 °C
w zależności od elastomeru.

Do zastosowania przy produkcji
żywności i w przemyśle
farmaceutycznym, gdzie
wymagana jest przewodność
zgodnie z dyrektywą ATEX
i zgodność z wymogami FDA.
Zakres temperaturowy -30 °C
do 180 °C w zależności
od elastomeru.

PRECYZYJNE ROZWIĄZANIA
Przepustnice procesowe | centryczne, uszczelnione PTFE | seria K

Uszczelnienie pierwotne
Uszczelnienie pierwotne przejścia wału
jest dopasowane do ściśle określonej,
wymaganej wielkości przez tuleję
dociskaną sprężyną wykonaną ze stali
kwasoodpornej. Medium jest już
bezpiecznie odcięte dla tej powierzchni
kontaktu (wspieranej przez dodatkowe,
elastyczne uszczelnienie PTFE), między
powierzchnią uszczelnienia pierwotnego
tarczy przepustnicy i wstępnie
zamontowanego wyłożenia PTFE.
Wał klapy nie ma kontaktu z medium.
Blokada gazu na wylocie wału jest
dodatkową, trzecią barierą umieszczoną
bezpośrednio za uszczelnieniem
pierwotnym. To potrójne uszczelnienie
zapewnia całkowitą szczelność na
zewnątrz i zapobiega wyciekom do
przestrzeni z wnętrza przepustnicy na
zewnątrz. Jest to najbezpieczniejsza
i najbardziej skuteczna metoda
zapobiegania emisjom wg TA-Luft
(Niemieckie Techniczne Regulacje
dot. Emisji).
Przepustnice wyłożone PTFE są
przetestowane i certyfikowane zgodnie
ze standardową wersją obowiązującej
w danym czasie dyrektywy
TA-Luft / VDI 2440.
Agresywne i korozyjne media są odcięte,
kontrolowane i bezpiecznie regulowane
przepustnicą centryczną – uszczelnioną
PTFE. Materiał PTFE zapewnia prawie
nieograniczone zastosowanie przy pełnej
chemicznej odporności. W obrębie
kluczowych obszarów przekroczona jest
minimalna grubość materiału, by
zapewnić wysoką odporność na dyfuzję.
Tylko dwie części mają kontakt z medium:
tarcza przepustnicy i pierścień osadzenia.
PRZEPUSTNICE

Typowe zastosowanie: w przemyśle
spożywczym i farmaceutycznym, dzięki
budowie całkowicie pozbawionej
martwych przestrzeni i fizjologicznie
neutralnym właściwościom materiału
jakim jest PTFE tam, gdzie może się
pojawić kontakt z medium.
Zastosowanie zasady podwójnego
docisku za pierścieniem gniazda
zapewnia długotrwałe uszczelnienie.

Funkcja pełnego uszczelnienia jest
zapewniona na całym obwodzie odcięcia
dzięki elementowi sprężynującemu
i podkładce z elastomeru umieszczonej
za wyłożeniem PTFE.
Uszczelnienie pierwotne otworu
przelotowego wału jest osobno dociskane
poprzez sprężyny talerzowe.

DANE TECHNICZNE
Przepustnice | centryczne, uszczelnione PTFE | seria K

Wykres zależności ciśnienie - temperatura
Zakres regulacji
Uszczelnienie PTFE/węgiel
Elastomer MVQ

20° – 60° kąt otwarcia
Przepustnice DN 50 do DN 500
Maksymalna różnica ciśnień: 10 bar
Szczelność w warunkach próżni
DN 50 – DN 300: do 1 mbar(a)

Uszczelnienie
PTFE

DN 350 – DN 500: do 200 mbar(a)
dla temperatury z zakresu - 10 °C do + 100 °C
Różnica ciśnień - bar

PTFE (politetrafluoroetylen)
z elastomerem EPDM
Temperatura robocza:
- 20 °C do + 130 °C
z elastomerem MVQ lub FPM
temperatura robocza: do + 180 °C

Uszczelnienie PTFE

PTFE / węgiel
Temperatura °C

(Wzmocniony politetrafluoroetylen z zawartością
węgla jako materiału wypełniającego 25%)
z elastomerem z silikonu
Temperatura robocza: do + 200 °C

Wskazane limity odnoszą się

Wykres dla temperatur poniżej 0 °C

– temperatura wskazuje limity

do zamierzonego użycia.

dostępny na zapytanie.

zastosowania poszczególnych

Zmienne procesu i charakterystyka

Wykres zależności ciśnienie

materiałów pierścienia osadzenia.

medium mogą wpływać na wartości
przedstawione na wykresie.

Dostępne materiały
Indeks Korpus

Indeks

Tarcza przepustnicy

Indeks

Pierścień osadzenia

Żeliwo szare GG25 / EN GJL-250

2

Stal k/o 1.4517

PTFE

Żeliwo sferoidalne GGG40.3
EN-GJS-400-18-LT

2

Stal k/o 1.4517, polerowana

2

1.4529

Staliwo GS-C25 / EN GP 240 H+N

2

Pokryta PTFE

PTFE/węgiel
PTFE wersja farmaceutyczna / bez
martwych przestrzeni
PTFE, przewodzące

Stal k/o 1.4408

2

Pokryta PFA

TFM

Stal k/o 1.4571

2

Pokryta PTFE przewodzące

UHMWPE

2

Alloy C 22

2

Tytan

PTFE, przewodzące,
bez martwych przestrzeni

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

WYSOKOWYDAJNE
PRZEPUSTNICE
Przepustnice podwójnie mimośrodowe | typ HG

Zalety
Niezawodne uszczelnienie dla wysokich
ciśnień przy zachowaniu niskich
momentów obrotowych dzięki
zasadzie podwójnego mimośrodu
Duża wytrzymałość
Bezpieczne uszczelnienie wału (Opcja: TA-Luft)
Różnorodne materiały pierścienia osadzenia
GEFA-MULTITOP Bezpieczne używanie
napędów różnej wielkości bez przerywania
wału
Ograniczenie kąta obrotu i optyczny
wskaźnik położenia na wale
zapobiegają niewłaściwemu
położeniu wału podczas
serwisowania

PRZEPUSTNICE

WŁAŚCIWOŚCI
Przepustnice podwójnie mimośrodowe | typ HG

Bezpieczne i wygodne używanie napędów
dzięki nakładce montażowej MULTITOP
Automatyka
Czoło kołnierza wg normy EN ISO 5211
Bezpośrednia zabudowa napędu bez przerywania wału
Możliwość zastosowania napędu każdej wielkości
Ochrona napędu przed wyciekiem mediów

Bezpieczeństwo (opcja:TA-Luft)
Uszczelnienie wału może być ponownie naprężone poniżej
kołnierza poprzez dławik bez konieczności demontażu napędu.

Długa żywotność
Pierścień zaciskowy korpusu skutecznie chroni uszczelnienie
gniazda przed bezpośrednim napływem medium i ogranicza
zużycie wywołane erozją i ścieraniem.

Pewność
Zasada podwójnego mimośrodu ze sferyczną powierzchnią
uszczelniającą na tarczy umożliwia otwieranie i zamykanie
przepustnicy prawie bez zużycia przy najwyższej szczelności
i mniejszym momencie obrotowym.

Dokładność i różnorodność
Długość zabudowy: EN 558 rząd 20/25/16
Opcja: z rowkiem / sprężyną EN 1092, przylga D

Precyzyjny montaż
Prosty montaż dzięki centrowaniu dla wszystkich
standardowych norm kołnierzy.

Przyjazna serwisowo
Łatwe do uzyskania osiowe centrowanie wału,
przygotowanie do przyszłej konserwacji.

Racjonalne i bezpieczne
Śruby cylindryczne mocują kołnierz bez przenoszenia
momentu obrotowego na korpus (moment napędu).

Tuleje napinające gwarantują ścisłe połączenie kołnierza
z korpusem i przenoszą moment napędu bezpośrednio na wał.

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

RODZAJE
Przepustnice podwójnie mimośrodowe | typ HG

Typ HG 1

Typ HG 7

Typ HG 7 ...BK

Typ HGF

DN 50 – DN 600

DN 50 – DN 600

DN 50 – DN 600

DN 50 – DN 600
Wersja FireSafe

Przepustnica podwójnie
mimośrodowa typu Wafer
dla wysokich ciśnień
i temperatur

Przepustnica podwójnie
mimośrodowa typu Luger dla
wysokich ciśnień i temperatur

Przepustnica podwójnie
mimośrodowa typu Luger dla
wysokich ciśnień i temperatur

Rurociąg można odciąć
jednostronnie

Można usunąć kołnierz
rurociągu z obu stron

Przepustnica podwójnie
mimośrodowa do zastosowania
w obszarze FireSafe zgodnie
z DIN EN ISO 10497, API 607
i BS 6755 część 2

Typ Wafer

Typ: Wafer lub Luger
Dane techniczne
Do zabudowy między
kołnierze EN 1092,
PN 10/16/25/40, PS 25
ASME Cl 150/300, PS25
Zakres temperaturowy
- 50 °C do + 450 °C
Próżnia: do 1 mbar(abs)
Długość zabudowy
DIN EN 558 rząd 20
Opcja: rząd 25 i rząd 16
API 609 tabela 1
Kołnierz przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10 P11
P12 F20
Oznakowanie
DIN EN 19, AD 2000

PRZEPUSTNICE

Dane techniczne
Do zabudowy między
kołnierze EN 1092,
PN 10/16/25/40, PS 25
ASME Cl 150/300, PS25
Zakres temperaturowy
- 50 °C do + 450 °C
Próżnia: do 1 mbar(abs)
Długość zabudowy
DIN EN 558 rząd 20
Opcja: rząd 25 i rząd 16
API 609 tabela 1
Kołnierz przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10 P11
P12 F20
Oznakowanie
DIN EN 19, AD 2000

Dane techniczne
Do zabudowy między
kołnierze EN 1092,
PN 10/16/25/40, PS 25
ASME Cl 150/300, PS25
Zakres temperaturowy
-50 °C do + 450 °C
Próżnia: do 1 mbar(abs)
Długość zabudowy
DIN EN 558 rząd 20
Opcja: rząd 25 i rząd 16
API 609 tabela 1
Kołnierz przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10 P11 P12 F20
Oznakowanie
DIN EN 19, AD 2000

Dane techniczne
Do zabudowy między kołnierze
EN 1092, PN 10/16/25/40,
PS 25 ASME Cl 150/300, PS25
Zakres temperaturowy
- 50 °C do + 450 °C
Długość zabudowy
DIN EN 558 rząd 20
Opcja: rząd 25 i rząd 16
API 609 tabela 1
Kołnierz przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10 P11
P12 F20
Oznakowanie
DIN EN 19, AD 2000

Typ HGC

Typ HGH

Typ HGHL

Typ HG1 /7 L

DN 50 – DN 600
Wersja kriogeniczna

DN 50 – DN 600
Przepustnica z płaszczem
grzewczym

DN 50 – DN 600
Przepustnica spawana

DN 50 – DN 600
Żywność

Przepustnica podwójnie
mimośrodowa dla temperatur
do - 200 °C z kriogenicznym
przedłużeniem wału jako
komory ciśnieniowej

Przepustnica podwójnie
mimośrodowa z podwójną
obudową do ogrzewania bez
przerywania grzania
rurociągu.

Przepustnica podwójnie
mimośrodowa do zastosowania
w przemyśle spożywczym
zgodnie z regulacją
EC 1935/2004

Wersja Wafer lub Luger

Przepustnica podwójnie
mimośrodowa z dwukomorowym płaszczem
grzewczym i przyłączeniami
płaszcza grzewczego:
kołnierzowym, do wspawania lub gwintowanym

Dane techniczne
Do zabudowy między
kołnierze EN 1092,
PN 10/16/25/40, PS 10
ASME Cl 150/300, PS25
Zakres temperaturowy
- 200 °C do + 200 °C
Długość zabudowy
DIN EN 558 rząd 20
Opcja: rząd 25 i rząd 16
API 609 tabela 1
Kołnierz przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10 P11
P12 F20
Oznakowanie
DIN EN 19, AD 2000

Dane techniczne
Do zabudowy między
kołnierze EN 1092,
PN 10/16/25/40, PS 25
ASME Cl 150/300, PS25
Zakres temperaturowy
- 50 °C do + 450 °C
Długość zabudowy
DIN EN 558 rząd 20
Opcja: rząd 25 i rząd 16
API 609 tabela 1
Kołnierz przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10 P11
P12 F20
Oznakowanie
DIN EN 19, AD 2000

Dane techniczne
Do zabudowy między
kołnierze EN 1092,
PN 10/16/25/40, PS 25
ASME Cl 150/300, PS 25
Zakres temperaturowy
- 50 °C do + 450 °C
Długość zabudowy
zgodnie z wymogami klienta
Kołnierz przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10 P11
P12 F20
Oznakowanie
DIN EN 19, AD 2000

Dane techniczne
Do zabudowy między
kołnierze EN 1092,
PN 10/16/25/40, PS 25
ASME Cl 150/300, PS25
Zakres temperaturowy
-20 °C do + 200 °C
Próżnia: do 1 mbar(abs)
Długość zabudowy
DIN EN 558 rząd 20
Opcja: rząd 25 i rząd 16
API 609 tabela 1
Kołnierz przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10 P11
P12 F20
Oznakowanie
DIN EN 19, AD 2000
VO (EG) 1935/2004

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

PRECYZYJNE ROZWIĄZANIA
Przepustnice podwójnie mimośrodowe | typ HG

System pierścienia osadzenia
Niezwykle wydajna,
zoptymalizowana siła docisku

Opcje

W wypadku zainstalowania we wskazanym

Pierścień osadzenia dla niskich temperatur

kierunku przepływu wydajność ciśnienia

Wykonanie pierścienia osadzenia z wysoce

różnicowego wspiera uszczelnienie.

wydajnych tworzyw dla zastosowania
w ekstremalnych warunkach

Pierścień osadzenia R-PTFE

Metalowy pierścień osadzenia

Pierścień osadzenia FireSafe

Niezwykle wydajna konstrukcja –

Doskonałe właściwości sprężynowe

Podwójny pierścień PTFE / 1.4571

odporność chemiczna prawie bez ogra-

dzięki specjalnej formie. Wysoka

certyfikacja wg EN ISO 10497:2010-06

niczeń. Odporność ciśnieniowa dzięki

odporność temperaturowa dzięki

API 607, 6 edycja.

wzmocnieniu z włókna szklanego także

budowie pierścienia osadzenia: 1.4571

w wysokich temperaturach.

azotowane, szczelność do + 450 °C,

Szczelność wg EN 12266,

EN 12266, klasa szczelności B.

klasa szczelności A.

Zasada podwójnego mimośrodu
Umożliwia pewne odcinanie prawie

Dzięki takiej konstrukcji możliwa jest

bez zużycia. Dzięki podwójnemu

długotrwała praca – także przy dużych

łożyskowaniu punktu obrotowego tarcza

częstotliwościach cyklu. Zalecany

przepustnicy od razu po rozpoczęciu

kierunek przepływu (strzałka na korpusie)

otwierania odchyla się od gniazda.

zapewnia całkowitą szczelność.

Pierścień osadzenia zostaje całkowicie
uwolniony od ciśnienia.

Ciśnienie aktywne (różnicowe) wspomaga
dodatkowo szczelność poprzez napór
pierścienia na powierzchnię uszczelniającą

Obrót o 90° następuje bez tarcia

tarczy. Pierścień i korpus chronią dodatkowo

przy dodatkowo zredukowanym

elastyczny pierścień osadzenia przed

momencie obrotowym.

negatywnym wpływem przepływu.

PRZEPUSTNICE

DANE TECHNICZNE
Przepustnice podwójnie mimośrodowe| typ HG

Wykres zależności ciśnienie - temperatura
Para nasycona

Różnica ciśnień - bar

Różnica ciśnień - bar

Para nasycona

Metalowy pierścień
osadzenia
Uszczelnienie
PTFE
Uszczelnienie
POM

Metalowy pierścień
osadzenia
Uszczelnienie
PTFE
Uszczelnienie
POM

Korpus
Metalowy
pierścień osadzenia
Uszczelnienie
PTFE

Uszczelnienie
PTFE/szkło

Uszczelnienie
POM

Uszczelnienie PTFE/węgiel

Temperatura °C

Uszczelnienie
PTFE/szkło
Uszczelnienie PTFE/węgiel

Uszczelnienie
PTFE/szkło

Temperatura °C
Uszczelnienie PTFE/węgiel
Uszczelnienie
PEEK

Zakres regulacji
20° – 60° kąt otwarcia

Temperatura °C

Rozmiar

Para
nasycona

Różnica ciśnień - bar

Korpus

Korpus

Ciśnienie nominalne

Maks. ciśnienie
robocze

Szczelność w próżni
do 1 mbar(a)
Powierzchnia kołnierzy
Według DIN EN 1092-1 przylga B1
Wykres zależności ciśnienie – temperatura wskazuje limity
zastosowania poszczególnych materiałów pierścienia osadzenia.
Wskazane limity odnoszą się do zamierzonego użycia.
Zmienne procesu i charakterystyka medium mogą wpływać
na wartości przedstawione na wykresie.
Wykres dla temperatur poniżej -50 °C dostępny na zapytanie.

Dostępne materiały
Pozycja

Oznaczenie Materiał
HG 44663 TGP
HG 44663 MP
HG 66663 TGP
HG 44443 TGP
HG 44443 MP

HG 66663 MP

HG 44663 HMP HG 66663 HMP HGF 44663 TMP HGF 66663 TMP
HG 44443 HMP

azotowane

azotowane

azotowane

azotowane

azotowane

niklowane

azotowane

niklowane

azotowane

niklowane

azotowane/
grafit**

azotowane/
grafit**

azotowane/
grafit**

azotowane/
grafit**

azotowane
+ grafit

maks. ciśnienie robocze

Korpus
Tarcza
niklowane
Wał
Pierścień
osadzenia

PTFE/Szkło

PTFE/Szkło

Tuleja
łożyskowa
Pakunek
Pierścień
zaciskowy

azotowane
+ grafit

1.4571/azotowane 1.4571/azotowane 1.4571/azotowane 1.4571/azotowane
grafit
stal węglowa

stal węglowa

grafit

grafit

grafit

stal węglowa
* Część zamienna/ część zużywalna, **Opcja: 1.4571 / azotowane / PTFE

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

WYSOKOWYDAJNE
PRZEPUSTNICE
Potrójnie mimośrodowe | Typ HGT

Zalety
Szczelne odcięcie w obu kierunkach
Zakres temperaturowy do + 450 °C
Przesterowywanie bez tarcia
do lamelowego pierścienia osadzenia
Wymienny lamelowy pierścień osadzenia
Bezpieczne uszczelnienie wału
(Opcja:TA-Luft)
GEFA-MULTITOP
Dopasowanie różnych
wielkości napędu bez
przerywania wału
Ograniczenie kąta obrotu
i optyczny wskaźnik położenia
na wale zapobiegają
niewłaściwemu położeniu
wału podczas serwisowania

PRZEPUSTNICE

WŁAŚCIWOŚCI
Przepustnice potrójnie mimośrodowe | typ HGT

Bezpieczne i wygodne używanie napędów
dzięki nakładce montażowej MULTITOP
Automatyka
Standardowo kołnierz przyłączeniowy wg DIN 3337 / ISO 5211
Bezpośrednia zabudowa napędu umożliwiająca właściwe wyrównanie
Możliwość montowania napędu o różnych przyłączach

Certyfikat bezpieczeństwa TA-Luft (Opcja)
Uszczelnienie wału może być ponownie naprężone poniżej
kołnierza poprzez dławik bez konieczności demontażu napędu.

Długa żywotność
Pierścień zaciskowy montowany przeciwnie do kierunku przepływu – dłuższa
żywotność, mniejsze koszty, krótszy czas przestoju.

Pierścień zaciskowy
Uszczelniona, ciśnieniowo skręcana konstrukcja – znajduje się na zewnątrz
powierzchni uszczelniającej kołnierza, zgodnie z TA-Luft.

Niezawodność
Zasada trzech mimośrodów w połączeniu z uszczelnieniem lamelowym
na gnieździe zapewnia absolutną szczelność.

Precyzja i różnorodność
Długość zabudowy: EN 558, rząd 20 (25/16)

Łożysko
Łożyska wału przejmują niekorzystne obciążenia i pewnie wspierają wał
Jednoczęściowy wał zbudowany z materiałów o wysokiej wytrzymałości

Precyzyjny montaż
Prosty i precyzyjny montaż z pomocami centrującymi dla wszystkich
norm kołnierzowych.

Centrowanie osiowe
Przyrząd zabezpieczenia osiowego i wzmocniony pierścień zabezpieczenia
osiowego zapewniają doskonałe centrowanie wału i tarczy przepustnicy odseparowane od medium i wbudowane w dolny kołnierz.

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

RODZAJE
Przepustnice potrójnie mimośrodowe | typ HGT

Typ HGT 1

Typ HGT 7

DN 80 - DN 300

DN 80 - DN 300

Potrójnie mimośrodowa przepustnica typu Wafer
do wysokich ciśnień i temperatur

Potrójnie mimośrodowa przepustnica typu Luger do
wysokich ciśnień i temperatur

Typ Wafer

Można usunąć kołnierz rurociągu z obu stron

Dane techniczne
Do zabudowy między kołnierze
EN 1092, PN 10/16/25/40, PS 25
ASME Cl 150/300, PS25
Zakres temperaturowy
- 50 °C do + 450 °C
Próżnia: do 1 mbar (abs)
FireSafe wg DIN EN ISO 10497 i API 607
Długość zabudowy
DIN EN 558 rząd 20
Opcja: rząd 25 i rząd 16
API 609 tabela 1
Kołnierz przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10 P11 P12 F20
Oznakowanie
DIN EN 19, AD 2000

Dane techniczne
Do zabudowy między kołnierze
EN 1092, PN 10/16/25/40, PS 25
ASME Cl 150/300, PS25
Zakres temperaturowy
- 50 °C do + 450 °C
Próżnia: do 1 mbar (abs)
FireSafe wg DIN EN ISO 10497 i API 607
Długość zabudowy
DIN EN 558 rząd 20
Opcja: rząd 25 i rząd 16
API 609 tabela 1
Kołnierz przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10 P11 P12 F20
Oznakowanie
DIN EN 19, AD 2000

PRZEPUSTNICE

PRECYZYJNE ROZWIĄZANIA
Przepustnice potrójnie mimośrodowe | typ HGT

Lamelowy pierścień osadzenia
Uszczelnienie lamelowe stal kwasoodporna/grafit zapewnia
dwukierunkowo absolutną szczelność w pełnym zakresie
temperaturowym od - 50 °C do + 450 °C.
Najwyższa klasa szczelności w obu kierunkach
Metal-metal, praca bez tarcia
Płynna praca bez zacięć dzięki mimośrodowej
konstrukcji w powierzchni uszczelnienia
Lamelowy pierścień osadzenia/uszczelnienie, wykonany
ze stali kwasoodpornej/grafitu
Lamelowy pierścień osadzenia/uszczelnienie stanowi część
korpusu – nie tarczy
Pierścień zaciskowy zamontowany w kierunku przeciwnym
do kierunku przepływu aktywnie chroni lamelowy pierścień
osadzenia/uszczelnienie przed zużyciem
Lamelowy pierścień osadzenia nie zużyje się szybko
w odróżnieniu od powszechnie używanych lamelowych
uszczelnień montowanych na tarczy
Elastyczne lamelowe uszczelnienie jest bezpiecznie
przymocowane przez pierścień zaciskowy zamontowany od
Łożysko

czoła przepustnicy. Pływająca, samocentrująca konstrukcja

Łożysko wału przejmuje niekorzystne

lamelowego pierścienia osadzenia/uszczelnienia zapewnia

obciążenia i pewnie wspiera wał.

precyzyjny montaż w korpusie przepustnicy.

Prowadnica zapewnia maksymalne

Przy wymianie pierścienia osadzenia lamelowy pierścień

wsparcie dla jednoczęściowego wału

osadzenia/uszczelnienie samocentruje się do tarczy

zbudowanego z materiałów o wysokiej
wytrzymałości.

Elastyczność lamelowego pierścienia osadzenia/uszczelnienia.
Zerowy przeciek wg DIN EN 12266-część 1, klasa
szczelności A, niskie momenty obrotowe i płynna praca.

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

PRECYZYJNE ROZWIĄZANIA
Przepustnice potrójnie mimośrodowe | typ HGT

Zasada potrójnego mimośrodu

Technologia przepustnic potrójnie mimośrodowych jest

Tarcza przepustnicy nie dotyka pierścienia osadzenia aż

rozwinięciem technologii wykorzystywanej przy

do ostatniego momentu zamykania. Kontakt obu powierzchni

przepustnicach podwójnie mimośrodowych.

uszczelniających odbywa się bez tarcia i bez zacinania. Taka
zasada konstrukcyjna zapewnia niski moment obrotowy przy

Do opisanego podwójnego przesunięcia powierzchni

jednoczesnych wysokich ciśnieniach i temperaturach.

uszczelnienia od osi wału, dołożone jest trzecie
przesunięcie od miejsca centralnego (oś pierścienia

Stożek

osadzenia jest odsunięta od osi rury).

Element stożkowy jest podstawą funkcji trzeciego
przesunięcia mimośrodowego.

Tak, jak dla bryły sześciościennej, stożek jest punktem
wyjściowym dla tej funkcji.
Stożek nie jest wycięty w prostym, centrycznym poziomie
ale np. (tak, jak jest to pokazane na rysunku), pod
odpowiednim kątem do zewnętrznej linii powierzchni.

PRZEPUSTNICE

DANE TECHNICZNE
Przepustnice potrójnie mimośrodowe | typ HGT

Wykres zależności ciśnienie - temperatura
Zakres regulacji
20° – 60° kąt otwarcia
Korpus

Szczelność w próżni

Nasycona para

do 1 mbar(a)
Wykres zależności ciśnienie – temperatura
wskazuje limity zastosowania materiałów
metal / grafit dla pierścienia osadzenia.
Wskazane limity odnoszą się

Pierścień osadzenia metal / grafit

Zmienne procesu i charakterystyka medium
mogą wpływać na wartości przedstawione
na wykresie.
Wykres dla temperatur poniżej -50 °C
dostępny na zapytanie.

Różnica ciśnień - bar

do zamierzonego użycia.

Temperatura °C

Dostępne materiały
Część

Materiał
HGT 44663 MGP

HGT 66663 MGP

1.4408, utwardzane

1.4408, utwardzane

Pierścień osadzenia*

Lamelowe 1.4571 / grafit

Lamelowe 1.4571 / grafit

Tuleja łożyskowa

1.4571, azotowane

1.4571, azotowane

Pakunek1)

Grafit

Grafit

Korpus
Tarcza przepustnicy
Wał

* Część zamienna/część zużywająca się
Alternatywnie: PTFE / LATTYflon (TA-Luft)/ grafit z atestem TA-Luft

1)

Kołnierze wg DIN EN 1092-1

Klasa ciśnieniowa/maks. ciśnienie robocze
Średnice

Ciśnienie nominalne

Maksymalne ciśnienie robocze jest uzależnione od temperatury roboczej.

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

Maks. ciśnienie robocze

przylga B1

PRZEPUSTNICE DŁAWIĄCE
I REGULACYJNE
Typ KGT

Zalety
Umożliwia kontrolę przepływu
Przepustnica dławiąca w całości
wykonana ze stali kwasoodpornej
1.4408
Gładkie powierzchnie dzięki
technologii precyzyjnego odlewania
Korpus wewnętrzny dodatkowo
obrabiany w czysty mechanicznie
sposób
Bezpośredni montaż wszystkich
napędów: wydajnie i bezpiecznie

PRZEPUSTNICE

DANE TECHNICZNE
Przepustnice dławiące i regulacyjne | typ KGT

Typ KGT
DN 80 – DN 250

Przepustnica typu Wafer do zabudowy między kołnierze
EN 1092, PN 10, korpus jednoczęściowy w uszami centrującymi,
wał jednoczęściowy, konstrukcja z płaską tarczą
z bardzo dobrą charakterystyką przepływu.
Długość zabudowy
EN 558 rząd 20

Stopień przepływu w %

Dane techniczne

Kołnierz przyłączeniowy
EN ISO 5211
Zakres regulacji 0°-70° jest używany do pracy normalnej.
W zakresie 20°-60° przepustnica ma prawie liniową
charakterystykę przepływu.

Właściwości techniczne
Dostępne średnice
Zabudowa między kołnierze
Maks. różnica ciśnień ∆p
Wskaźnik wycieku w pozycji
zamkniętej
Maks. temperatura

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

Kąt otwarcia °

NAPĘDY / AUTOMATYKA
Przepustnice 90 °

GEFA automatyzuje wszystkie ofertowane armatury za pomocą urządzeń z własnej
oferty produktów lub zgodnie ze specyfikacją i wymogami klienta.
Zaleta:
Wydajna obsługa i dostarczanie kompletnych funkcjonalnych jednostek, które są dopasowane
do siebie technicznie i przed dostawą testowane pod kątem prawidłowego funkcjonowania.

CZĘŚCI MONTOWANE

RODZAJE

Dźwignia ręczna

Przekładnia ślimakowa

Aluminiowa lub ze stali

z kołem ręcznym

kwasoodpornej, płyta z wcięciami

Aluminiowa, z żeliwa szarego, ze

Napęd pneumatyczny
Dwustronnego / jednostronnego działania
z pozycją bezpieczną na wypadek braku
energii/ skompresowanego powietrza, opcja:
regulacja pozycji końcowej OTWARTE/
ZAMKNIĘTE, wersja dla wysokich
temperatur/wersja dla niskich temperatur,
stal kwasoodporna /C5M, ATEX, SIL

wykonana ze stali galwanizowanej

stali kwasoodpornej, wersja

lub ze stali kwasoodpornej

morska/C5M

Zawór elektromagnetyczny

Pozycjoner elektropneumatyczny

Wyłącznik krańcowy

3/2- 5/2-drogowy, 5/3-drogowy

Opcje: analogowa/cyfrowa diagnostyka,

Zabudowywane wyłączniki krańcowe lub

opcjonalnie z dławikami powietrznymi,

oprogramowanie Industrie 4.0, ATEX,

indukcyjne zbliżeniowe, ASI-Bus, ATEX,

blokiem dławiącym, zaworami

SIL

SIL

szybkiego odpowietrzania, ATEX, SIL

Napędy elektryczne (ON/OFF

Wskaźniki pozycji końcowej

i regulacyjne)

Obudowa wykonana z aluminium/plastiku/VESTAMID/stali kwasoodpornej

Dla funkcji OTWARTE/ZAMKNIĘTE,

z optycznymi wskaźnikami pozycji, mechaniczne wyłączniki SPDT

impulsowy i regulacyjny (opcja:

OTWARTE/ZAMKNIĘTE, indukcyjne czujniki zbliżeniowe, szczelinowe czujniki

regulacyjny ze zmiennymi prędkościami),

zbliżeniowe, kontaktrony, ASI-Bus, ATEX, SIL

Profibus, ATEX, SIL
Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

ZAWORY KULOWE
Pełny/zredukowany przelot | 3-częściowe | seria DG

Zalety
Uznane i godne zaufania zawory nawet
przy wysokich ciśnieniach
Wyjątkowo przyjazne serwisowo:
bardzo szybka wymiana uszczelnienia dzięki
części środkowej, która może zostać wyjęta
Dla aplikacji z mediami korozyjnymi
zawory DG mogą zostać dostarczone
w wykonaniu z 1.4529
Zawory kulowe mogą być dopasowane
do zastosowania i wymogów klienta dzięki
różnorodności wariantów

ZAWORY KULOWE

WŁAŚCIWOŚCI
Zawory kulowe | pełny/zredukowany przelot | 3-częściowe | seria DG

Automatyka
Standardowo kołnierz przyłączeniowy wg EN ISO 5211
Bezpośredni montaż napędu bez przerywania wału
Możliwe napędy: pneumatyczny, elektryczny lub ręczny

Bezpieczeństwo
Niskie koszty konserwacji dzięki sprężynującym pierścieniom
typu V, pakunki wykonane z PTFE lub grafitu. Opcja: TA-Luft.

Uszczelnienie wstępne
Wewnętrzne uszczelnienie, w połączeniu ze specjalną
konstrukcją wału, zapewnia bezwyciekowe zastosowanie
nawet w przypadku dużej liczby cykli pracy.

Łatwy serwis i dokładny montaż
Część środkowa jest prowadzona przez w pełni wycentrowaną
śrubę prowadzącą do właściwej pozycji w kołnierzach.

Zawór odcinający
Powierzchnia kuli jest wypolerowana na wysoki połysk
i niezwykle dokładna (kulistość).

Uszczelnienie korpusu
Bezpieczne uszczelnienie dzięki oddzielnemu, w pełni
komorowemu uszczelnieniu korpusu.

Pierścień osadzenia
Całkowicie szczelne w przelocie dzięki specjalnej formie
pierścienia osadzenia. Wstępne osadzenie pierścienia gniazda
wywołuje efekt sprężynowania, którego rezultatem jest
niezawodne uszczelnienie w pełnym zakresie ciśnień.
Materiały: PTFE, PTFE/szkło, PTFE/węgiel, PEEK, UHMWPE,
POM, PVDF.

Różnorodne końcówki
Do wspawania, krótkie
Do wspawania, długie
Do wspawania orbitalnego
Gwintowane/gwintowane żeńskie/NPT
Przyspawane kołnierze

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

RODZAJE
Zawory kulowe | pełny/zredukowany przelot | 3-częściowe | seria DG

Seria DG 1 Typ 2

Seria DG 1 Typ 3

Seria DG 1 Typ 7

Seria DG 1 Typ 1

Krótkie końcówki do
wspawania
DN 8 – DN 150

Końcówki gwintowane
DN 8 – DN 100

Długie końcówki do
wspawania
DN 8 – DN 50

Przyspawane kołnierze
DN 8 – DN 150

Pełny i zredukowany przelot

Pełny i zredukowany przelot

Pełny przelot

Pełny i zredukowany przelot

Dane techniczne
Zawór kulowy do wspawania,
wersja krótka, 3-częściowy
korpus, klasa ciśnieniowa
uzależniona od średnicy
(do PN 125), kula pływająca,
szczelność w próżni.

Dane techniczne
Zawór kulowy z żeńskimi
końcówkami gwintowanymi
wg DIN 2999-Rp (gwint
rury), ISO 228/1-G lub NPT,
3-częściowy korpus, klasa
ciśnieniowa uzależniona od
średnicy (do PN 125), kula
pływająca, szczelność
w próżni.

Dane techniczne
Zawór kulowy do wspawania,
wersja długa, 3-częściowy
korpus, klasa ciśnieniowa
uzależniona od średnicy
(do PN 125), kula pływająca,
szczelność w próżni.

Dane techniczne
Zawór kulowy do zabudowy
między kołnierze wg DIN EN
1092 lub ASME,
3-częściowy korpus, klasa
ciśnieniowa uzależniona od
średnicy (do PN 125), kula
pływająca, szczelność w próżni.

Wymiary rur
Zawór może być
dostosowany do wymogów
klienta.
Kołnierz przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10, P11, P12
Klasa szczelności A

Kołnierz przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10, P11, P12
Klasa szczelności A

Właściwości
Nie wymaga rozłożenia do
spawania.
Wymiary rur
Zawór może być
dostosowany do wymogów
klienta.
Kołnierz przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10, P11, P12
Klasa szczelności A

ZAWORY KULOWE

Długość zabudowy
EN 5581 rząd 1 (DIN 3202F1)
Możliwe inne długości zabudowy.
Kołnierz przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10, P11, P12
Klasa szczelności A

Seria DG 1 Typ 8

Seria DG 5

Seria DG F

Seria DG H

Końcówki do wspawania
orbitalnego
DN 8 – DN 100

Wersja ze zredukowanymi
martwymi przestrzeniami
DN 8 – DN 100

Wersja FireSafe
DN 8 – DN 100

Płaszcz grzewczy
DN 8 – DN 150

Pełny przelot

Pełny i zredukowany przelot

Pełny i zredukowany przelot

Pełny i zredukowany przelot

Dane techniczne
Zawór kulowy do
wspawania orbitalnego,
3-częściowy korpus, klasa
ciśnieniowa uzależniona
od średnicy (do PN 125),
kula pływająca, szczelność
w próżni.

Dane techniczne
Zawór kulowy
z pierścieniami osadzenia
wypełniającymi martwe
przestrzenie, 3-częściowy
korpus, klasa ciśnieniowa
uzależniona od średnicy
(do PN 125), kula
pływająca, szczelność
w próżni.

Dane techniczne
Zawór kulowy
z zatwierdzeniem FireSafe
wg BS6755-2, 3-częściowy
korpus, klasa ciśnieniowa
uzależniona od średnicy
(do PN 40), kula pływająca,
szczelność w próżni.

Dane techniczne
Zawór kulowy z płaszczem
grzewczym dla wszystkich
powszechnych mediów
grzanych (ciśnienie pmaks=
20 bar), 3-częściowy korpus,
klasa ciśnieniowa uzależniona
od średnicy (do PN 125), kula
pływająca, szczelność w próżni.

Właściwości
Do zastosowania
w wypadku ultra czystych
mediów.
Wymiary rur
Zawór może być
dostosowany do
wymogów klienta.
Kołnierz przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10, P11, P12
Klasa szczelności A
Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

Właściwości
Może być zakończony
każdym rodzajem przyłączy.
Kołnierz przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10, P11, P12
Klasa szczelności A

Właściwości
Może być zakończony
każdym rodzajem
końcówek. Bezpieczeństwo
stosowania dzięki
metalowemu zabezpieczeniu
awaryjnemu. Nie wymaga
demontażu do wspawania.
Kołnierz przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211

Właściwości
Może być zakończony każdym
rodzajem przyłączy. Do stałych
temperatur wewnątrz zaworu.
Kołnierz przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test szczelności
DIN EN 12266 P10, P11, P12
Klasa szczelności A

Test szczelności
DIN EN 12266 P10, P11, P12
Klasa szczelności A
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PRECYZYJNE ROZWIĄZANIA
Zawory kulowe | pełen/zredukowany przelot | 3-częściowe | seria DG

Zasada FireSafe

Opcja:
Nawiercenie uwalniające ciśnienie

strona odpływu

strona ciśnienia

powierzchnia
uszczelnienia

zwolnienie
ciśnienia

oznakowanie ciśnienia przepływu
na korpusie i wale

Gdy zawory uszczelnione PTFE są narażone na płomienie

Jeśli ciecz, a tym samym media nieściśliwe, są transportowane,

w przypadku pożaru, powierzchnie uszczelnienia mogą ulec

ciśnienie wewnątrz zaworu kulowego może znacznie wzrosnąć

stopieniu, co nieuchronnie doprowadzi do nieszczelności na

w przypadku wzrostu temperatury. Tak może być np.

zewnątrz i w przelocie. W celu przystosowania zaworu do

w przypadku ciekłego i tym samym zimnego CO2. Zwalniające

takich warunków, zawór DGF jest wyposażony w specjalny

ciśnienie nawiercenie gwarantuje połączenie przestrzeni między

system uszczelnienia.

kulą a korpusem z częścią rurociągu, dzięki czemu ciśnienie
wewnątrz zaworu nigdy nie może wzrosnąć powyżej ciśnienia

W celu zwiększenia wytrzymałości na wysokie temperatury

w rurociągu. Standardowo nawiercenie uwalniające ciśnienie

pakunek wału i uszczelnienie korpusu są wykonane z grafitu.

jest wykonane na wypukłej powierzchni kuli do przelotu kuli.

Dzięki rowkowi i języczkowemu systemowi końcówki

Alternatywnie możliwe jest również wykonanie nawiercenia

przyłączeniowej i korpusu, hermetyczne uszczelnienia

uwalniającego ciśnienie w kierunku wału. W tym przypadku

korpusu są bezpiecznie dociskane i szczelność zaworu na

jednakże uwolnienie ciśnienia nastąpi jedynie w przejściowej

zewnątrz pozostaje nienaruszona.

pozycji kuli.

Kontury połączeń końcowych do kuli są zaprojektowane
w taki sposób, że kula dociska do krawędzi metalowego
uszczelnienia, jeśli pierścień uszczelnienia ulegnie

Opcja:
zredukowane martwe przestrzenie

stopnieniu funkcja awaryjnego uszczelnienia jest uzyskana

W celu zapobiegania osadzaniu się

na przejściu.

medium i w celu osiągnięcia
całkowitego opróżnienia wnętrza,
pierścienie osadzenia wypełniające
martwe przestrzenie otaczają kulę.
Wszystkie typowe komponenty są
dostępne jako materiały wykonania
pierścienia osadzenia.

ZAWORY KULOWE

DANE TECHNICZNE
Zawory kulowe | pełny/zredukowany przelot | 3-częściowe | seria DG

Wykres zależności ciśnienie - temperatura
Część

Materiał

Korpus ze stali k/o

Korpus

Różnica ciśnień - bar

PT

FE

Kula ze stali k/o

/w

PT

ęg

FE

Wał

iel

/sz

kło

Przyłącza

Stal k/o 1.4408
Stal k/o 1.4529
Stal 1.0619 (GS-C25)

Pierścienie
PTFE/szkło
osadzenia i korpusu PTFE/węgiel

Różnica ciśnień - bar

Temperatura °C

Korpus

PT

FE

/w

PT

ęg

FE

iel

/sz

kło

Różnica ciśnień - bar

Temperatura °C

PT

PT

Korpus

FE
/w
/sz ęgiel
kło

FE

Temperatura °C

Wszystkie wskazania temperatury i ciśnienia są maksymalnymi granicami
stosowania, wpływają na nie interakcje między wszystkimi czynnikami
zastosowania. Bez projektu technicznego i/lub naszego potwierdzenia
podane specyfikacje nie są zobowiązujące.

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

ZAWÓR KULOWY WIELODROGOWY
3-częściowy | seria DG

Zalety
Różnorodne użycie dzięki różnym typom
kuli i przyłączy
Dostępne w wersji manualnej i zautomatyzowanej
Możliwe pionowe i poziome przyłącza
Zoptymalizowane dzięki użyciu
standardowych kul zaworu DG
Przyjazne serwisowo dzięki
3-częściowemu wykonaniu

ZAWORY KULOWE

WŁAŚCIWOŚCI
Zawory kulowe wielodrożne | 3-częściowe | seria DG

Zasilanie

maks.

Zasilanie

maks.

Seria DG 3

Seria DG 4

DN 8 – DN 65

DN 8 – DN 65

Zawór kulowy 3-częściowy
Konstrukcja pozioma
Pełen i zredukowany przelot

Zawór kulowy 3-częściowy
Konstrukcja pionowa
Pełen i zredukowany przelot

Dane techniczne
Klasa ciśnieniowa do PN40
Materiały wykonania
i podstawowa wersja
odpowiadają zaworom DG1

Dane techniczne
Klasa ciśnieniowa do PN40
Materiały wykonania i podstawowa
wersja odpowiadają zaworom DG1

Właściwości
Może być zakończony każdym
rodzajem przyłączy.
Kołnierz przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Rodzaje kuli
Owiercenie L, owiercenie T

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

Właściwości
Może być zakończony każdym
rodzajem przyłączy.
Kołnierz przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Rodzaje kuli
Owiercenie L, owiercenie T,
owiercenie LL, owiercenie TL

WŁAŚCIWOŚCI
Zawory kulowe wielodrożne | 3-częściowe | seria DG

Zasada potrójnego mimośrodu

Owiercenie L, 0°, obrót 90°

Owiercenie L, 90°, obrót 90°

Owiercenie T, 0°, obrót 90°

Owiercenie T, 90°, obrót 180°

ZAWORY KULOWE

Owiercenie T, 180°, obrót 180°

WŁAŚCIWOŚCI
Zawory kulowe wielodrożne | 3-częściowe | seria DG 4

Funkcje przełączania DG 4

Owiercenie L, 0°, obrót 180°

Owiercenie L, 90°, obrót 180°

Owiercenie T, 0°, obrót 90°

Owiercenie T, 90°, obrót 90°

Owiercenie LL, 0°, obrót 90°

Owiercenie LL, 90°, obrót 90°

Owiercenie TL, 0°, obrót 180°

Owiercenie TL, 90°, obrót 180°

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

Owiercenie L, 180°, obrót 180°

Owiercenie TL, 90°, obrót 180°

ZAWÓR KULOWY
3-częściowy | końcówki do wspawania orbitalnego | seria DG1 Typ 8

Zalety
Do zastosowania w systemach
dostarczania i systemach procesowych
dla mediów o wysokiej czystości
Pewne uszczelnienie wału
Wysoka częstotliwość przełączania
Dla przyłączy rurociągów o spawaniu
ciągłym i niezmiennie wysokiej jakości spoin
Bezpieczne uszczelnienie na zewnątrz
Wysoki stopień szczelności przyłączy

ZAWORY KULOWE

WŁAŚCIWOŚCI
Zawory kulowe | 3-częściowe | końcówki do wspawania
orbitalnego | seria DG1 typ 8

Dostępne materiały
Zawór kulowy serii DG 1 Typ 8 – przy

w kierunku wymaganych wymiarów

Część

wszystkich zaletach wersji podstawowej

rur zarówno wg wewnętrznej jak

Korpus

– został obecnie rozwinięty jako zawór

i zewnętrznej średnicy rury, tak, by

Kula

z końcówkami do technologii wspawania

zostało stworzone płynne przejście

Wał

orbitalnego. Zapewnia to użytkownikom

między zaworem a rurociągiem.

Przyłącze

i inżynierom instalacji optymalne

Zewnętrzna cylindryczna średnica

rozwiązanie dla systemów zasilania

końcówek do wspawania pozwala na

i procesów dla ultra czystych mediów.

użycie urządzenia do wspawania

Opcjonalnie można całą powierzchnię

orbitalnego.

Materiał

Pierścienie
osadzenia

PTFE/szkło
PTFE/węgiel

przyłączy zaworu wypolerować
w standardzie Ra ≤ 0.8 μm w celu

Wymiary przyłącza między innymi

sprostania wymogom “high-purity”

wg poniższych:

w mikroelektronice, bioelektronice

DIN 11866 – rząd A (DIN 11850),

i farmacji. Końcówki do wspawania

DIN 11866 – rząd B (EN ISO 1127),

orbitalnego są cylindrycznie zwrócone

DIN 11866 – rząd C (ASME BPE),
DIN EN 10220, DIN EN 10305,
ASME

Opcje

Opcja

Opcja

Opcja

Pierścień osadzenia

Przyłącza płuczące po obu stronach

Elektropolerowane przyłącza

wypełnia martwe przestrzenie

(wkręcanie SWAGELOK)

zaworu

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

ZAWORY KULOWE KOŁNIERZOWE
Typ FG

Zalety
Ekonomiczna automatyzacja
i bezpieczne połączenie
Niska utrata ciśnienia
Długość zabudowy
EN 558 rząd 27 (DIN 3202-F4)
EN 558 rząd 1 (DIN 3202-F1)
Wysoka jakość gwarantuje wysokie
bezpieczeństwo
Testy i certyfikaty potwierdzają wysoką
jakość zaworu kulowego

ZAWORY KULOWE

DANE TECHNICZNE
Zawory kulowe kołnierzowe | typ FG

Dwuczęściowy zawór kulowy ze stali kwasoodpornej –
idealnie i ekonomicznie przygotowany do automatyzacji
zgodnie z Twoimi wymogami

Bezpośredni montaż
Kołnierz montażowy wg EN ISO 5211

Przyłącze kołnierza
DIN PN 10 - PN 40

Dźwignia ręczna ze stali
kwasoodpornej
Niezawodne uszczelnienie wału
Gwarantowane dzięki umieszczeniu
sprężystych pierścieni typu V
wykonanych z PTFE.

Bezpieczne uszczelnienie
Na zewnątrz poprzez specjalne, całkowicie
izolowane, uszczelnienie korpusu.

Wykonanie antystatyczne
Standardowe wykonanie.

Pierścień osadzenia
Materiały: PTFE/szkło, PTFE/węgiel,
PTFE, PEEK, UHMWPE, POM, PVDF.

Polerowana na wysoki połysk
powierzchnia kuli
Wyjątkowo dokładny kontur (kulistość).

Wał przeciwwybuchowy
Montowany od wewnątrz.

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

RODZAJE
Zawory kulowe kołnierzowe | typ FG

Typ FG DN 15 – 100

Typ FG DN 150

Zawór kulowy kołnierzowy
PN 10 – 40

Zawór kulowy kołnierzowy
PN 16

Dane techniczne
Dwuczęściowy zawór kulowy do zabudowy
między kołnierze wg DIN EN 1092, klasa
ciśnieniowa uzależniona od średnicy
(do PN 40), kula pływająca, szczelność w próżni.

Dane techniczne
Dwuczęściowy zawór kulowy do zabudowy między
kołnierze wg DIN EN 1092, klasa ciśnieniowa PN 16,
kula pływająca, szczelność w próżni.

Długość zabudowy
EN 558 rząd 27 (DIN 3202-F4)
EN 558 rząd 1 (DIN 3202-F1)
Kołnierz przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test
DIN EN 12266 P10, P11, P12
Klasa szczelności A

ZAWORY KULOWE

Kołnierz przyłączeniowy
DIN EN ISO 5211
Test
DIN EN 12266 P10, P11, P12
Klasa szczelności A

DANE TECHNICZNE
Zawory kulowe kołnierzowe | typ FG

Wykres zależności ciśnienie - temperatura

Dostępne materiały

Część

Korpus

Korpus
Kula
Wał

PTF
l

ęgie

ło

Uszczelnienie 1.4401 / grafit
korpusu
Pierścień
osadzenia
PTFE / szkło
PTFE / węgiel

E/w

zk
E/s
PTF

Różnica ciśnień - bar

PN 40

Materiał
DN15–100 (PN10-PN40)
FG 66663

Temperatura °C

Część

Materiał
DN15–100 (PN10-PN40)
FG 66663 TP

Korpus
Kula
Wał

giel

Różnica ciśnień - bar

PN 40

Uszczelnienie 1.4401 / grafit
korpusu
Pierścień
osadzenia

ę
E/w

zkło

E/s

PTF

PTF

Korpus

Część

Materiał
DN150 (PN16)
FG 66663

Korpus

Korpus

Kula

PN 16

Wał
Uszczelnienie 1.4401 / grafit
korpusu
Pierścień
osadzenia
PTFE / szkło

Temperatura °C

Wszystkie wskazania temperatury i ciśnienia są maksymalnymi granicami
stosowania, wpływają na nie interakcje między wszystkimi czynnikami
zastosowania. Bez projektu technicznego i/lub naszego potwierdzenia
podane specyfikacje nie są zobowiązujące.

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY
Stal kwasoodporna | wyłożenie PFA | Typ FGT

Zalety
Pewna odporność chemiczna
dzięki zastosowanym materiałom:
wewnątrz – PFA, na zewnątrz –
stal kwasoodporna
Wysoka odporność dyfuzyjna
dzięki grubemu wyłożeniu
Pełny przelot
Minimalne zanieczyszczenie
dzięki zminimalizowanym
martwym przestrzeniom
Bezpośredni montaż napędu –
bezpieczny i wygodny –
połączenie wg normy
EN ISO 5211

ZAWÓR KULOWY

WŁAŚCIWOŚCI
Zawór kulowy kołnierzowy | stal kwasoodporna | wyłożenie PFA | typ FGT

Dwuczęściowy zawór kulowy ze stali kwasoodpornej –
idealnie i ekonomicznie przygotowany do automatyzacji
zgodnie z Twoimi wymogami

Automatyka
Standardowo kołnierz przyłączeniowy wg EN ISO 5211
Bezpośredni montaż napędu bez przerywania wału
Możliwe napędy: pneumatyczny, elektryczny lub ręczny

Bezpieczeństwo
Bezobsługowość dzięki zamontowaniu sprężystych pierścieni
typu V wykonanych z PTFE
Wał przeciwwybuchowy
Opcja:TA-Luft

Wał i kula
Wał i kula są wyłożone PFA dla zapewnienia maksymalnej
ochrony przed agresywnymi mediami.

Wyłożenie
Wyłożenie PFA o grubych ściankach (min. 3 mm), stabilne
wymiarowo, połączone z korpusem i wysoce odporne
na dyfuzję.

Uszczelnienie korpusu
Bezpieczne, labiryntowe uszczelnienie każdej części korpusu
dzięki materiałowi wyłożenia. Nie ma wymogu użycia
dodatkowego uszczelnienia zewnętrznego.

Pierścień osadzenia
Całkowicie szczelny w przelocie dzięki specjalnej formie
pierścieni z PTFE. Wstępne napięcie pierścieni osadzenia
wywołuje efekt sprężynowy, którego rezultatem jest pewne
uszczelnienie dla wszystkich zakresów ciśnień.

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

RODZAJE
Zawory kulowe kołnierzowe | stal kwasoodporna | wyłożenie PFA | typ FGT

Typ FGT
Zawór kulowy kołnierzowy wyłożony PFA DN 15 – 100
PN 10 – PN 40 / class 150 z pełnym przelotem
Dzięki połączeniu materiałów: stal kwasoodporna
1.4408** na zewnątrz i fluoropolimeru PFA jako
wyłożenia, które ma kontakt z medium, zapewniona
jest bardzo dobra odporność chemiczna, a części
zewnętrzne zabezpieczone są przed korozją. Przyłącze
wg EN ISO 5211 umożliwia ekonomiczny i bezpośredni
montaż różnych napędów.
** Od DN65 korpus wykonany ze stali pokrytej epoksydowo, stal k/o dostępna na zapytanie

Lista części
Pozycja

Część

Materiał

Korpus**
Części korpusu - połówki

Dane techniczne
Wyłożenie korpusu, kuli i wału:
PFA

Kula
Wał
Pierścień osadzenia
Pakunek

Kołnierz przyłączeniowy
EN ISO 5211
Długość zabudowy
EN 558 rząd 1 (DIN3202-F1)
Przyłącze kołnierzy
EN 1092, PN 10 - PN 40
ASME B 16.5 – Class 150

Pierścień dławicy
Dławica
Sprężyna krążkowa
Śruba sześciokątna

Stal k/o A2

Śruba sześciokątna

Stal k/o A2

Dźwignia ręczna
Nakładka zabezpieczająca
Śruba sześciokątna

Stal k/o A2

Śruba ogranicznika

Stal k/o A2

* Części zużywające się (zestaw uszczelnienia)
** Od DN65 korpus wykonany ze stali pokrytej epoksydowo,
stal k/o dostępna na zapytanie
Dostępne inne materiały

ZAWORY KULOWE

DANE TECHNICZNE
Zawory kulowe kołnierzowe |stal kwasoodporna | wyłożenie PFA | typ FGT

Wykres zależności ciśnienie - temperatura
50

40
Korpus

Różnica ciśnień - bar

30

20

10

50

50

100

150

200

Temperatura °C

ø

15

ø

ø

ø

½
¾

1¼
1½

2½

Wszystkie wskazania temperatury i ciśnienia są maksymalnymi granicami stosowania, wpływają na nie interakcje między
wszystkimi czynnikami zastosowania. Bez projektu technicznego i/lub naszego potwierdzenia podane specyfikacje nie są
zobowiązujące.

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych
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ZASUWY NOŻOWE
Seria Domino

Zalety
Możliwość doszczelnienia zasuwy
od zewnątrz bez demontażu z rurociągu
Brak potrzeby użycia pakunku dławika
Szczelne zamknięcie w obu kierunkach przepływu
Płynna praca nawet po długich przestojach
Wysoka odporność na uderzenia hydrauliczne
Blokowanie noża w pozycji zamkniętej
Różnorodność napędów: koło ręczne,
dźwignia ręczna, koło zębate, koło łańcuchowe,
przekładnia stożkowa, napęd elektryczny,
cylinder pneumatyczny i hydrauliczny

ZASUWY NOŻOWE

WŁAŚCIWOŚCI
Zasuwy nożowe | seria Domino

Bezobsługowe i samoregulujące
uszczelnienie poprzeczne COMPACT
Bezobsługowe i samoregulujące
Uszczelnienie poprzeczne COMPACT (podwójne
uszczelnienie wargowe) zabezpiecza uszczelnienie noża
zasuwy na zewnątrz. Uszczelnienie może być regulowane
w każdym czasie bez przerywania procesu pracy.

Szczelne zamknięcie w obu kierunkach przepływu
Zasuwa zamyka się szczelnie dzięki elastycznemu, komorowemu
uszczelnieniu, które jest zintegrowane z korpusem.
Wstępne naprężenie uszczelnienia
gwarantuje wysoką szczelność.

Efekt
samooczyszczenia
Zasuwa sama się czyści
dzięki specjalnej konstrukcji
korpusu, a także dzięki
krawędzi tnącej noża (5).
Obie cechy gwarantują
płukanie zasuwy.

Brak pozostałości

Metalowa prowadnica

Wzajemne oddziaływanie krawędzi tnącej noża

Konstrukcja noża zasuwy sprawia, że nóż jest prowadzony

z dolną częścią korpusu pozwala na cięcie medium,

przez metalową prowadnicę umieszczoną jedynie w tylnej

bez wciskania ciał stałych i włókien w strefie

części korpusu. Dzięki temu okrągłe uszczelnienie spełnia

uszczelnienia.

jedynie funkcję uszczelnienia bez potrzeby wspierania noża.

Segmentowy profil łukowy

Wysoka odporność na korozję

Segmentowy profil łukowy noża zapobiega

Pokryte proszkowo korpusy i elementy konstrukcyjne

zakleszczaniu ciał stałych lub włókien między nożem

zapewniają wysoką odporność na korozję.

a uszczelnieniem przy zamykaniu zasuwy.

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

WŁAŚCIWOŚCI
Seria Domino

Konstrukcja zasuwy nożowej
serii Domino sprosta najwyższym
wymogom użytkowników:
COMPACT
Uszczelnienie
poprzeczne

Uszczelnienie poprzeczne COMPACT (podwójne uszczelnienie
wargowe) zabezpiecza uszczelnienie płyty zasuwy na zewnątrz.
Uszczelnienie może być regulowane w każdym czasie bez
przerywania pracy (bez demontażu zasuwy z rurociągu).

Krawędź tnąca

Wgłębienie
– konstrukcja
pozwalająca
na płukanie zasuwy
podczas pracy

Zasuwa sama się czyści dzięki specjalnej konstrukcji korpusu
oraz dzięki krawędzi tnącej noża. Ciała stałe i włókna są
rozcinane przez krawędź tnącą zanim pojawi się szczelność
wobec elastycznego uszczelnienia. Prowadnica noża jest
przerwana, dzięki temu zanieczyszczenia mogą zostać usunięte.

Szczelne zamknięcie w obu kierunkach jest możliwe dzięki
Uszczelnienie

Prowadnica noża

elastycznemu uszczelnieniu biegnącemu wzdłuż bocznych
powierzchni noża. Uszczelnienie jest wstępnie naprężone,
komorowe. Wysoka jakość wykończenia powierzchni prowadnicy
i uszczelnienie po obu stronach gwarantują długą żywotność
i szczelne odcięcie. Boczna prowadnica noża zapobiega wibracji
noża w obu kierunkach przepływu i różnych położeniach.

ZASUWY NOŻOWE

PRECYZYJNE ROZWIĄZANIA
Zasuwy nożowe | seria Domino

Wstępnie naprężone i samoregulujące
uszczelnienie poprzeczne COMPACT

COMPACT
uszczelnienie poprzeczne

Korpus
Nóż

Materiał: Solidny elastomerowy profil (NBR, EPDM, FPM,
MVQ). Niezbędna kompresja jest absorbowana w bocznych
rowkach. Nieuniknione ścieranie jest kompensowane przez
wysoki stopień sprężystości, tzn. naprężenie wstępne jest
naturalną, stałą cechą uszczelnienia. Jako, że uszczelnienie
może być swobodnie poruszane, wyższe ciśnienie wewnętrzne
wywołuje wyższe ciśnienie kontaktu w tym samym czasie.

Okrągłe uszczelnienie na nożu
Uszczelnienie niższe

Uszczelnienie boczne

Ze skrobakiem

Nóż

Skrobak we
wgłębieniu
uszczelnienia
poprzecznego

Uszczelnienie
okrągłe
Korpus
tylny

Skrobak
w oddzielnym
wgłębieniu
naprężonym
sprężynowo

Korpus
przedni

Uszczelnienie niższe

Uszczelnienie boczne

Łukowy profil noża i dwie krawędzie tnące – jedna - korpusu,

Dzięki konstrukcji i zasadom działania istnieje niewielka

druga -noża – zapewniają brak pozostałości, które są

powierzchnia kontaktu między uszczelnieniem i nożem. Dzięki

całkowicie wypłukiwane z uszczelnienia okrągłego, gdy

temu wystarczy niewielka siła do poruszenia zasuwy. Co

zasuwa jest zamykana. W ten sposób zapobiega się

więcej, odporność na możliwe uderzenia i skoki ciśnienia jest

nieszczelności.

zapewniona dzięki metalowemu podparciu.

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych
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RODZAJE
Zasuwy nożowe | seria Domino

Typ SD 1 – AT 100

Typ SD 5 – AT 150

Typ SD 7 – AT 200

DN 100 – DN 400

DN 50 – DN 400
Wykonanie: stal kwasoodporna

DN 50 – DN 1500

Zasuwa nożowa typu Wafer do zabudowy
między kołnierze, od średnicy DN 250
wzwyż dostępna również w wersji Luger
do zabudowy między kołnierze wg EN
1092-1 / PN 10. Korpus dwuczęściowy,
szczelne odcięcie w obu kierunkach. Nóż
metalowy z prowadnicą, blokowany po
zamknięciu. Samoregulujące uszczelnienie
poprzeczne COMPACT, nie ma potrzeby
stosowania pakunku dławicy – bezobsługowa. Samoczyszczące wypłukiwane
wgłębienia z krawędzią tnącą w dolnej
części korpusu.

Zasuwa nożowa typu Wafer i Luger do
zabudowy między kołnierze wg EN
1092-1 / PN 10. Korpus dwuczęściowy,
szczelne odcięcie w obu kierunkach.
Nóż metalowy z prowadnicą, blokowany
po zamknięciu. Samoregulujące
uszczelnienie poprzeczne COMPACT,
nie ma potrzeby stosowania pakunku
dławicy – bezobsługowa. Samoczyszczące wypłukiwane wgłębienia
z krawędzią tnącą w dolnej części
korpusu.

Zasuwa nożowa typu Luger do zabudowy
między kołnierze wg EN 1092-1 / PN 10.
DN 200 - DN 400 dostępne także w PN 16.
Odpowiednia także do jednostronnego
odcięcia. Korpus dwuczęściowy, szczelne
odcięcie w obu kierunkach. Nóż metalowy
z prowadnicą, blokowany po zamknięciu.
Samoregulujące uszczelnienie poprzeczne
COMPACT, nie ma potrzeby stosowania
pakunku dławicy – bezobsługowa. Samoczyszczące wypłukiwane wgłębienia
z krawędzią tnącą w dolnej części korpusu.

Długość zabudowy
wg EN 558-1 rząd 20
(DIN 3202 K1)
Korpus
GG25, EN GJL-250
Pokrycie
EKB, wewnątrz i na zewnątrz
Kolor
RAL 5010
Nóż
Stal k/o 1.4301 lub 1.4571
Uszczelnienie
NBR (EPDM, FPM, PTFE,
włókna ceramiczne itp.)

Długość zabudowy
wg EN 558-1 rząd 20
(DIN 3202 K1)
Korpus
Stal k/o 1.4408
Nóż
Stal k/o 1.4571 twarda, chromowana
Uszczelnienie
NBR (EPDM, FPM, PTFE,
włókna ceramiczne itp.)

Długość zabudowy
wg EN 558-1 rząd 20/16 (DIN 3202 K1/K3)
Korpus
GG25, EN GJL-250/GGG 40,
EN GJS-400-15, stal k/o 1.4408
Pokrycie
EKB wewnątrz i na zewnątrz
Kolor
RAL 5010
Nóż
Stal k/o 1.4301, 1.4571, 1.4462 itp.
Uszczelnienie
NBR (EPDM, FPM, PTFE,
włókna ceramiczne itp.)

ZASUWY NOŻOWE

Typ SDR – AT 200 R

Typ SD 3 – AT 300

DN 50 – DN 1200
Zasuwa nożowa regulacyjna

DN 100 – DN 300
Wykonanie na wysokie ciśnienia

Ze specjalną przysłoną kontrolną –
konstrukcja umożliwia precyzyjną regulację
objętości powietrza z funkcją niemalże
liniowej kontroli przepływu np. do zadań
wentylacyjnych w instalacjach oczyszczania
ścieków. Zasuwa nożowa typu Luger do zabudowy między kołnierze wg EN 1092-1
/ PN 10. Odpowiednia także do jednostronnego odcięcia. Korpus dwuczęściowy,
szczelne odcięcie w obu kierunkach. Nóż
metalowy z prowadnicą, blokowany po
zamknięciu. Samoregulujące uszczelnienie
poprzeczne COMPACT, nie ma potrzeby
stosowania pakunku dławicy
– bezobsługowa.

Ciśnienie robocze do 40 bar, np. do
odwodnionych osadów ściekowych lub
biomasy. Zasuwa nożowa typu Luger
do zabudowy między kołnierze wg
EN 1092-1 / PN 10 - PN 40. Odpowiednia
także do jednostronnego odcięcia.
Korpus dwuczęściowy, szczelne odcięcie
w obu kierunkach. Nóż metalowy
z prowadnicą, blokowany po zamknięciu.
Samoregulujące uszczelnienie poprzeczne
COMPACT, nie ma potrzeby stosowania
pakunku dławicy – bezobsługowa.
Samoczyszczące wypłukiwane wgłębienia
z krawędzią tnącą w dolnej części korpusu.

Z całkowicie okrągłym przelotem – możliwa
specjalna konstrukcja wg potrzeb klienta.
Zasuwa nożowa typu Luger do zabudowy
między kołnierze wg EN 1092-1 / PN 2,5 - PN 40.
Możliwe specjalne klasy ciśnieniowe, długości
zabudowy i średnice nominalne. Odpowiednia
także do jednostronnego odcięcia (SD 9).
Korpus dwuczęściowy, szczelne odcięcie
w obu kierunkach. Nóż metalowy z prowadnicą,
blokowany po zamknięciu. Samoregulujące
uszczelnienie poprzeczne COMPACT. Opcja:
uszczelnienie wtórne, regulowane od zewnątrz.
Krawędź tnąca w dolnej części korpusu.

Długość zabudowy
wg EN 558-1 rząd 20
(DIN 3202 K1)
Korpus
GG25, EN GJL-250/GGG 40,
EN GJS-400-15
Pokrycie
EKB, wewnątrz i na zewnątrz
Kolor
RAL 5010
Nóż
Stal k/o 1.4301 lub 1.4571
Uszczelnienie
NBR (EPDM, FPM, PTFE)

Długość zabudowy
wg EN 558-1 rząd 16
(DIN 3202 K3)
Korpus
GGG 40, EN GJS-400-15
Pokrycie
EKB, wewnątrz i na zewnątrz
Kolor
RAL 5010
Nóż
Stal k/o 1.4301, 1.4571,
1.4462 itp.
Uszczelnienie
NBR (EPDM, FPM, MVQ)

Długość zabudowy
Wg np.: EN 558-1 rząd 16/25/16
(DIN 3202 K1/K2/K3)
Korpus
GGG 40, EN GJS-400-15, stal,
Stal k/o
Nóż
Stal k/o 1.4301, 1.4571,
1.4462 itp.
Uszczelnienie
NBR (EPDM, FPM, MVQ, itp.)

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

Typ SD 4 / SD 9 – AT 400
/ AT 416
DN 40 – DN 1200

RODZAJE
Zasuwy nożowe | seria Domino

Typ SD 75 – AT 750

Typ SD 6 – AT 600

Typ SD 2 – AT 200 F

DN 50 – DN 500
Zasuwa z nożem przelotowym

Wykonanie prostokątne

DN 200 – DN 1000
Wykonanie do materiałów sypkich

Zasuwa nożowa typu Luger do zabudowy
między kołnierze wg EN 1092-1/
PN 2.5 - PN 160. Odpowiednia także do
jednostronnego odcięcia. Zasuwa do
wysokich ciśnień, z nożem przelotowym,
do PN 160 do odwodnionych osadów
ściekowych lub biomasy. Całkowicie
okrągły i gładki przelot, możliwe
specjalne długości zabudowy i średnice
nominalne. Korpus dwuczęściowy,
szczelne odcięcie w obu kierunkach. Nóż
metalowy z prowadnicą, wbudowane
zabezpieczenie przed uderzeniami
ciśnienia. Uszczelnienie poprzeczne
COMPACT. Opcja: uszczelnienie
wtórne, regulowane od zewnątrz.

Zasuwa nożowa typu Luger do zabudowy
między kołnierze wg wymogów klienta lub
standardów wytwarzania.
Odpowiednia także do jednostronnego
odcięcia. Możliwy specjalny projekt
i różne rozmiary wg wymogów klienta.
Całkowicie szczelna na wodę i powietrze
wersja przeznaczona dla cieczy, osadów,
szlamów i granulowanych ciał stałych.
Korpus dwuczęściowy, szczelne odcięcie
w obu kierunkach. Nóż metalowy
z prowadnicą, blokowany po zamknięciu.
Samoregulujące uszczelnienie poprzeczne
COMPACT. Opcja: uszczelnienie wtórne,
regulowane od zewnątrz. Krawędź tnąca
w dolnej części korpusu.

Zasuwa nożowa typu Luger do zabudowy
między kołnierze wg EN 1092-1/ PN 10.
Do użycia także jako typ Wafer
i odpowiednia do jednostronnego odcięcia.
Atest ATEX dla kategorii II 1D/2GD c. Dla
granulowanych materiałów sypkich takich
jak miał. Dwuczęściowy korpus ze
stożkowo zaprojektowanym frezowanym
rowkiem na nożu. Boczna prowadnica
noża przerwana z przodu lub tyłu korpusu.
Dwukierunkowo szczelne odcięcie w obu
kierunkach przepływu.

Długość zabudowy
Wg np. EN 558-1 rząd 16/25/16
(DIN 3202 K1/K2/K3),
Korpus
Stal, stal k/o V2a lub V4A
Nóż
Stal k/o 1.4301, 1.4571,
1.4462 itp.
Uszczelnienie
NBR (EPDM, FPM, MVQ, itp.)

Długość zabudowy
Wg wymogów klienta
Korpus
Stal, stal k/o V2 lub V4A
Nóż
Stal k/o 1.4301, 1.4571,
1.4462 itp.
Uszczelnienie
NBR (EPDM, FPM, MVQ,
włókno ceramiczne, PTFE itp.)
Szerokość przepływu
Dostępne na zapytanie

ZASUWY NOŻOWE

Kołnierz
DIN EN 1092-1 PN 10
Długość zabudowy
DIN EN 558 rząd 20
Korpus
EN-GJL-250 (GG 25), zwężony w przelocie
Pokrycie
EKB, wewnątrz i na zewnątrz
Kolor
RAL 9005, przewodzące elektrycznie
Nóż
1.4301 lub 1.4571
Skrobak
PTFE z podkładem MVQ
Uszczelnienie
Włókno ceramiczne, NBR, EPDM, FPM

Typ SD8 - AT500 / AT510F

SDH – AT 550F

SD65 - AT 650

DN 400 – DN 700
Wykonanie do materiałów sypkich

Wykonanie do materiałów sypkich

Wykonanie prostokątne do
materiałów sypkich

Zasuwa nożowa typu Wafer i Luger
do zabudowy między kołnierze wg
EN 1092-1/PN 10. Odpowiednia także do
jednostronnego odcięcia w rurociągach
pionowych i pod silosami. Atest ATEX dla
kategorii II 1/2 D c TX. Jednoczęściowy
korpus z wylotem w kształcie lejka
zapobiega odkładaniu się medium,
z dodatkowym uszczelnieniem
jednostronnym. Przyłącza płuczące
w korpusie uruchamiane przy domykaniu
noża zasuwy pozwalają na odcięcie
stojącej kolumny medium.

Dla przemysłów farmaceutycznego
i chemicznego. Zasuwa nożowa typu Wafer
i Luger do zabudowy między kołnierze wg
EN 1092-1/PN 10. Odpowiednia także do
jednostronnego odcięcia w rurociągach
pionowych i pod silosami. Dwuczęściowy
korpus z wylotem w kształcie lejka
zapobiega odkładaniu się medium, z
dodatkowym uszczelnieniem
jednostronnym. Przyłącza płuczące w
korpusie uruchamiane przy domykaniu
noża zasuwy pozwalają na odcięcie
stojącej kolumny medium.

Kołnierze
DIN EN 1092-1 PN 10
Długość zabudowy
Standard producenta
Korpus
EN-GJS-400-15 (GGG 40)
Pokrycie
EKB, wewnątrz i na zewnątrz
Kolor
RAL 9005, przewodzący elektrycznie
Nóż
1.4301 lub 1.4571
Uszczelnienie
NBR
Pakunek
PTFE / NBR

Kołnierze
DIN EN 1092-1 PN 10
Długość zabudowy
Standard producenta
Korpus
1.4408, od wewnątrz w całości
wypolerowany na wysoki połysk
Nóż
1.4401 wypolerowany na wysoki połysk
Uszczelnienie
MVQ (zgodny z wymogami FDA)
Pakunek
LATTYflon 3206SO z uszczelką typu
quad ring MVQ (zgodny z wymogami FDA)
Średnice nominalne
Dostępne na zapytanie

Możliwy indywidualny projekt i różne
wymiary zgodnie z wymogami użytkownika.
Zasuwa nożowa do materiałów sypkich do
zabudowy między kołnierze. Odpowiednia
także do jednostronnego odcięcia w
rurociągach pionowych i pod silosami.
Kołnierze wg specyfikacji klienta lub
standardów producenta. Dwuczęściowy
korpus, uszczelnienie jednostronne. Nóż
metalowy z prowadnicą, blokowany po
zamknięciu. Samoregulujące uszczelnienie
poprzeczne COMPACT.
Opcja: uszczelnienie wtórne, regulowane
od zewnątrz. Krawędź tnąca w dolnej części
korpusu.

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

Długość zabudowy
Wg wymogów klienta
Korpus
Stal lub stal k/o V2 lub V4A
Nóż
Stal k/o 1.4301, 1.4571,
1.4462 itp.
Uszczelnienie
NBR (włókno ceramiczne/grafit, PTFE,
EPDM, FPM, MVQ, itp.)
Szerokość przepływu
Dostępne na zapytanie

ZASUWY NOŻOWE
Seria Domino

Zasuwy nożowe “Systemu DOMINO” są przeznaczone
przede wszystkim do osadów, szlamów i uzdatniania
wody, do substratów w zakładach biogazowych
i procesach technologicznych. Media zawierające osady
lub włókna są skutecznie kontrolowane.
Uszczelnienie zasuwy utrzymuje szczelność w obu
kierunkach przepływu! Różnorodne konstrukcje i rozmaite
napędy zapewniają klientom i zainteresowanym stronom
rozbudowane i zaawansowane produkty.

Dostępne materiały w zależności od rodzaju
i maksymalnej temperatury roboczej
Korpus
Materiał

Temperatura

Żeliwo szare EN-GJL-250

- 10 °C do maks. 250 °C

Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15

- 10 °C do maks. 350 °C

Stal odlewana GS C25

- 40 °C do maks. 450 °C

Stal ST52/ST37

- 40 °C do maks. 450 °C

Stal k/o 1.4408

- 50 °C do maks. 500 °C

Możliwe także inne materiały takie jak aluminium, Hastelloy, itp.

Nóż
Materiał
2

Stal k/o 1.4301

2

Stal k/o 1.4571

2

Stal k/o 1.4571 polerowana

2

Duplex 1.4462

Możliwe także inne materiały takie jak aluminium, Hastelloy, itp.

ZASUWY NOŻOWE

WŁAŚCIWOŚCI
Zasuwy nożowe | seria Domino

Uszczelnienie
EPDM (etylenowo-propylenowy terpolimer)

FEP FPM-powlekane

Temperatura robocza: - 20 °C do + 130°C

Temperatura robocza: - 26 °C do + 200 °C

NBR (kauczuk nitrylowy)

PTFE (politetrafluoroetylen)

Temperatura robocza: - 20 °C do + 110 °C

Temperatura robocza: - 200 °C do + 220 °C

MVQ (kauczuk silikonowy)

Włókno ceramiczne/grafit

Temperatura robocza: - 30 °C do + 200 °C

Temperatura robocza: - 50 °C do + 500 °C

FPM (elastomer fluorowy)
Temperatura robocza: - 10 °C do + 180 °C

Maksymalne ciśnienie robocze

od DN 1200: 2 bar
Możliwe są wyższe ciśnienia
robocze w zależności od medium

SD4/SD9 - AT 400/AT 416

(dla mediów odwodnionych)

Standardowa wersja: do 16 bar
Do 160 bar
Możliwe są wyższe ciśnienia
(dla mediów odwodnionych)
robocze w zależności od medium

SD8 - AT 500/AT 510F
Standardowa wersja maks. 1
bar (ciała stałe jako medium)
Statyczne:

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

Standardowa wersja maks. 1
bar (ciała stałe jako medium)
Statyczne: maks. 3 bar

Maks. 2 bar w zależności od
średnicy i obecnych warunków
(konieczna konsultacja)

Standardowa wersja: do 2 bar
Możliwe są wyższe ciśnienia
robocze w zależności od medium

ZASUWY NOŻOWE
Napędy

Pneumatyczna amortyzacja położenia końcowego w kierunku
zamykania umożliwia łagodne domknięcie noża zasuwy do
uszczelnienia gniazda w dolnym obszarze (dolne uszczelnienie
na zamknięciu).

Podczas procesu zamykania powietrze wylotowe jest odcięte,
na obszarze ostatnich centymetrów ruchu, przez połączenie
powietrzne, poprzez wciągnięcie dolnej płyty tłoka do
pierścienia tłumiącego. Od tego momentu resztkowa
zawartość jest uwalniana jedynie przez kanał dławiący.

W rezultacie, w krótkim okresie, powstaje znacznie wyższe
ciśnienie wsteczne w komorze powietrznej wypływającego
powietrza, co przeciwdziała ruchowi. Szybkość tłoka
cylindra i tym samym szybkość zamykania zasuwy nożowej,
jest znacząco zredukowana w krótkim czasie.

dopływ powietrza
podczas zamykania

tłok

kanał
dławiący

pierścień tłumiący
wylot
powietrza

ZASUWY NOŻOWE

CZĘŚCI MONTOWANE
Napędy i automatyka

Cylinder pneumatyczny DOMINO
Średnica tłoka

Standardowe skoki tłoka

Przyłącza skompresowanego
powietrza
R ¼“
R ¼“
R ¼“
R ¼“
R ¼“
R ½“

Cylinder pneumatyczny DOMINO
Dwustronnego działania, ciśnienie

(opcjonalnie ze stali k/o), płyta tłoka:

powietrza sterującego 6-10 bar, obudowa
ze stali lub aluminium, tłok ze stali
i podstawa cylindra wykonane z aluminium k/o 1.4104 lub 1.4571.

Koło ręczne

Cylinder hydrauliczny

Napęd elektryczny

Koło ręczne dla niewznoszącego się

Dwustronnego działania, dla ciśnień

Dla wznoszącego się trzpienia, dotyczy

trzpienia wykonane jest z żeliwa

kontrolnych do 250 bar. Dostępne

zarówno regulacji jak i zwykłej pracy.

GGG 40 – JS 1030, średnica 150 mm

również z hydraulicznymi wskaźnikami

– 500 mm. Dostępne także z uchwytem

pozycji końcowej i systemem pomiaru

w kształcie kuli.

odległości w celu zapewnienia stałej informacji.

Sterowanie siłownikami
pneumatycznymi za pomocą zaworów
elektromagnetycznych, 3/2 drogowych,
5/2 drogowych, 5/3 drogowych
z blokowaną pozycją pośrednią, ATEX,
SIL.
Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

Wskazanie pozycji końcowej OTWARTE

Wskazanie pozycji końcowej OTWARTE /

/ ZAMKNIĘTE przez czujniki zbliżeniowe, ZAMKNIĘTE za pomocą mechanicznych
możliwe okablowanie w skrzynkach

przełączników zbliżeniowych z obrotową

zaciskowych, atesty ATEX i

dźwignią rolkową, montaż otwarty, możliwe

ASi-Bus dostępne na zapytanie.

okablowanie w skrzynkach zaciskowych,
opcjonalnie także Exatmospheres.

ZAWORY ZWROTNE
Seria RF | krótka zabudowa

Zalety
Konstrukcja sandwiczowa, do zabudowy między kołnierze PN 6 – PN 40
Powrót jest zatrzymywany dzięki sprężynującej płycie zaworu
Niska waga
Niski poziom hałasu
Niska utrata ciśnienia dzięki zoptymalizowanemu przekrojowi otwarcia
Możliwa każda pozycja instalacji
Wysoka niezawodność
Długa żywotność

ZAWORY ZWROTNE

RODZAJE
Zawory zwrotne | seria RF | krótka zabudowa

RF 66663

RF 66663MP

RF 86863TKP

Miękkouszczelnione
DN 15 – DN 100 PN 6 – PN 40
DN 125 – DN 150 PN 10/16

Uszczelnienie metalowe
DN 15 – DN 100 PN 6 – PN 40
DN 125 – DN 150 PN 10/16

Wykonanie PTFE
DN 15 – DN 50 PN 10/PS 10
DN 65 – DN 80 PN 10/PS 6
DN 100 – DN 125 PN 10/PS 4

Dane techniczne
Materiały
Korpus
1.4408
Płyta zaworu
1.5471
Koszyczek
1.4571
Sprężyna
1.4571
Specjalne materiały na
zapytanie

Dane techniczne
Materiały
Korpus
1.4408
Płyta zaworu
1.5471
Koszyczek
1.4571
Sprężyna
1.4571
Specjalne materiały na
zapytanie

Dane techniczne
Materiały
Korpus
Pierścień
Płyta zaworu
Koszyczek
Sprężyna
Uszczelnienie
Specjalne materiały

Uszczelnienie
EPDM, NBR, FPM, FEP/FPM

Temperatura robocza
- 50 °C do + 400 °C

Temperatura robocza
- 20 °C do + 250 °C

Długość zabudowy
DIN EN 558-1 rząd 49 (DIN 3202/K4)

Długość zabudowy
DIN EN 558-1 rząd 49
(DIN 3202/K4)

Test szczelności
DIN EN 12266-1

Test szczelności
DIN EN 12266-1 klasa szczelności A

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

PTFE węgiel
1.4301
PTFE węgiel
PTFE węgiel
1.4571 FEP-powlekane
PTFE węgiel
na zapytanie

Temperatura robocza
- 30 °C do + 180 °C
Długość zabudowy
DIN EN 558-1 rząd 52
(DIN 3202/K5)

Firma GEFA Processtechnik GmbH Dortmund jest producentem w zakresie armatury przemysłowej, technologii filtracji oraz technologii pomiarowej
i kontrolnej. Firma została założona w 1964 roku i była jedną z pierwszych firm, które miały w swojej ofercie trzyczęściowe zawory kulowe, centryczne,
miękkouszczelnione przepustnice oraz pneumatyczne siłowniki tłokowe. W obszarze technologii filtracji GEFA wprowadziła na rynek niemiecki innowacyjną
linię produktów. Firma posiada certyfikaty DIN EN ISO 9001, BS OHSAS 18001 i ISO 14001 i oferuje produkty o maksymalnej niezawodności i bezpieczeństwie.
Posiada również szeroki asortyment produktów do specjalnych zastosowań. Wysokie stany magazynowe zapewniają krótkie terminy dostaw.

Forma prawna:

Spółka z o. o.

Kapitał:

1,54 mln Euro

Dyrektor zarządzający:

Gerd Ruhland

Założenie i rozwój:

Spółka została zarejestrowana jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w rejestrze handlowym 15.09.1965

Sektori produkty:

Armatura przemysłowa – technologia pomiarowa i kontrolna – technologia filtracji

Pracownicy:

95 pracowników

Obrót:

Około 25 mln Euro

Teren przedsiębiorstwa:

Biuro i budynek przedsiębiorstwa (Germaniastraße 28 w miejscowości Dortmund) jest własnością firmy, budynek biurowy/

Stan magazynu:

Około 6 mln Euro

hala fabryczna i magazyn to 5 450 m², teren firmy ok. 13 000 m²

Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech” Konin
ul. Zakładowa 4D
62-510 Konin
tel. +48 63 245 34 79
faks +48 63 242 37 28
e-mail: gefa@hydro-tech.pl
www.hydro-tech.pl

