
Zgodna z ATEX zasuwa nożowa do faz stałych 
ATEX approved valve for bulk material 

Nr 
części 

Part no. 
Opis Description 

Materiał 
SD222632KTP 

1 Korpus przedni Front body part 
EN-GJL-250 

Żeliwo szare GG25 / Cast iron GG25 
EKB-powłoka / EKB coated 

2 Korpus tylny Rear body part 
EN-GJL-250 

Żeliwo szare GG25 / Cast iron GG25 
EKB-powłoka / EKB coated 

3 Płyta zasuwy Gate 1.4301 

4* Sznur Round seal Włókna ceramiczne / ceramic fibre 

5* 
Uszczelka poprzeczna 
Compact 

Compact cross seal NBR 

6* Skrobak Scraper PTFE z bazą silikonową / PTFE with a base of silicone 

7* Profil kątowy Filling corner profile NBR 

8* Uszczelka wgniatana Ductile seal Kempadyt / Kempadit 

9 Śruba przestawcza Adjusting screw Stal k/o / stainless steel 

10 Śruby / nakrętki Screw / nut Stal k/o / stainless steel 

* = części zużywające się / wearing parts  EKB = proszek epoksydowy / epoxy powder 

Wybór innego materiału na zapytanie / Other materials available 

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych 

Materiały wykonania 
zasuwy nożowej serii AT200F 
DN 200 - DN 1000
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Zgodna z ATEX zasuwa nożowa do faz stałych 
ATEX approved valve for bulk material 

Maksymalne ciśnienie robocze / max. working pressure: 10 bar 

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych 

Wymiary  
zasuwy nożowej serii AT200F 
z kołem ręcznym 
DN 200 – DN 300 

Gwintowane otwory 
Threaded holes 
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Zgodna z ATEX zasuwa nożowa do faz stałych 
ATEX approved valve for bulk material 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych 

Wymiary  
zasuwy nożowej serii AT200F 
z kołem ręcznym 
DN 350-500 

Gwintowane otwory 
Threaded holes 

 

Maks. ciśnienie robocze: 
Max. working pressure: 
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Zgodna z ATEX zasuwa nożowa do faz stałych 
ATEX approved valve for bulk material 

 

 
 
 

 

 
  
 
 

Maksymalne ciśnienie robocze / max. working pressure: 10 bar 

 

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych 

Wymiary  
zasuwy nożowej serii AT200F 
z kołem łańcuchowym 
DN 200 – DN 300 

Gwintowane otwory 
Threaded holes 
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Zgodna z ATEX zasuwa nożowa do faz stałych 
ATEX approved valve for bulk material 

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych 

Wymiary  
zasuwy nożowej serii AT200F 
z kołem łańcuchowym 
DN 350 – DN 500 

Gwintowane otwory 
 Threaded holes 

Maks. ciśnienie robocze: 
Max. working pressure: 
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Zgodna z ATEX zasuwa nożowa do faz stałych 
ATEX approved valve for bulk material 

 

 
 

   

 PD bar = maks. różnica ciśnień przy uruchamianiu / max. differential pressure during operation 
 Ciśnienie powietrza sterującego cylindra / air pressure for cylinder: 6 bar 
 Maksymalne ciśnienie robocze / max. working pressure: 10 bar 

 

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych 

Wymiary  
zasuwy nożowej serii AT200F 
z cylindrem pneumatycznym 
DN 200 – DN 300 

Gwintowane otwory 
Threaded holes 
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Zgodna z ATEX zasuwa nożowa do faz stałych 
ATEX approved valve for bulk material 

 

 
 

 

   

 PD bar = maks. różnica ciśnień przy uruchamianiu / max. differential pressure during operation 

 Ciśnienie powietrza sterującego cylindra / air pressure for cylinder: 6 bar 

  

 

 

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych 

Wymiary  
zasuwy nożowej serii AT200F 
z cylindrem pneumatycznym 
DN 350 – DN 800 

Gwintowane otwory 
Threaded holes 

 

 Maks. ciśnienie robocze: 
 Max. working pressure: 
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Zgodna z ATEX zasuwa nożowa do faz stałych 
ATEX approved valve for bulk material 

Wymiary odnoszą się do standardowego napędu elektrycznego AUMA. Przy użyciu innego napędu wymiary ulegną 
 zmianie. 
 Dimensions based on AUMA standard electric actuator. Dimensions change if other actuators are used. 

 Maksymalne ciśnienie robocze / max. working pressure: 10 bar 

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych 

Wymiary  
zasuwy nożowej serii AT200F 
z napędem elektrycznym 
DN 200 – DN 300 

Gwintowane otwory 
    Threaded holes 

  Maks. różnica ciśnienia podczas uruchamiania: 
  Max. differential pressure during operation: 
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Wymiary  
zasuwy nożowej serii AT200F 
z napędem elektrycznym SA 
10.1–16.1 
DN 350 – DN 1000 

   

  Maks. różnica ciśnienia podczas uruchamiania: 
  Max. differential pressure during operation: 
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ATEX approved valve for bulk material 

 

 
   

 

Wymiary odnoszą się do standardowego napędu elektrycznego AUMA. Przy użyciu innego napędu wymiary ulegną 
 zmianie. 
 Dimensions based on AUMA standard electric actuator. Dimensions change if other actuators are used. 
 
 PB [bar] = maksymalne ciśnienie robocze / max. working pressure 

 
 
 

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych 

Gwintowane otwory 
    Threaded holes 
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Wymiary  
zasuwy nożowej serii AT200F 
z napędem elektrycznym  
SA 10.2–16.2 
DN 350 – DN 1000 

   

  Maks. różnica ciśnienia podczas uruchamiania: 
  Max. differential pressure during operation: 

 
 

 

     
  
 
 

 
 
Zgodna z ATEX zasuwa nożowa do faz stałych 
ATEX approved valve for bulk material 

 

 
 

   

Wymiary odnoszą się do standardowego napędu elektrycznego AUMA. Przy użyciu innego napędu wymiary ulegną 
zmianie. 
Dimensions based on AUMA standard electric actuator. Dimensions change if other actuators are used. 
 

PB [bar] = maksymalne ciśnienie robocze / max. working pressure 

 
 
 

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych 

Gwintowane otwory 
    Threaded holes 
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Zgodna z ATEX zasuwa nożowa do faz stałych 
ATEX approved valve for bulk material 

 

 
 

   

 Wymiary odnoszą się do standardowej przekładni AUMA. Przy użyciu innego rodzaju przekładni wymiary ulegną 
 zmianie. 
 Dimensions based on AUMA standard bevel gearbox. Dimensions change if other gearboxes are used. 
 
 PB [bar] = maksymalne ciśnienie robocze / max. working pressure 

 
 

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych 

Wymiary  
zasuwy nożowej serii AT200F 
z przekładnią stożkową 
DN 600 – DN 1000 

Gwintowane otwory 
Threaded holes 
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