
1 Ergonomická rukoväť z PVC vybavená uzamykacím a odblokovacím zariadením. Uvoľňovanie, rýchle a stupňovité
nastavenie v 10 stredných polohách (DN 40 ÷ 200). Prevádzkový rozsah, ktorý začína od prvých stupňov otvorenia
ventilu zaručuje extrémne nízke tlakové straty.

2 Užívateľský označovací systém zabudovaný v module LCE na páke zloženej z priehľadnej ochrannej krytky
a prispôsobiteľného držiaka štítkov s LSE setom (k dispozícii ako príslušenstvo). Označenie umožňuje identifikovať
ventil v systéme podľa špecifických potrieb.

Štvrocový hriadeľ z ušlachtilej ocele je úplne izolovaný od tekutiny v súlade s normou ISO 5211 : 
DN  40 ÷ 65: 11 mm                                                                                                                                                                       
DN  80 ÷ 100: 14 mm    
DN  125 ÷ 150: 17 mm                                                                                                                                                       
DN  200: 22 mm                    
DN 250 ÷ 300 : 27 mm

4 Telo skladajúce sa z polypropylénu vystuženého sklenými vláknami (PP-GR) odolné voči UV žiareniu a vyznačujúce sa
vysokou mechanickou pevnosťou.

5 Oválne otvory v telese ventilu umožňujú spojenie s prírubami podľa viacerých medzinárodných noriem. Špeciálne
samocentrovacie vložky z ABS dodávané pre DN 40 ÷ 200 zaručujú správne osové vyrovnanie ventilu počas inštalácie.
Pri ventiloch DN 250 ÷ 300 je vŕtaný otvor pre samocentrovací systém tradičného typu podľa noriem DIN a ANSI.

6 Vymeniteľné tesnenie, ktoré zabezpečuje hydraulickú tesnosť a súčasne ochranu telesa ventilu od pracovného média. 

Konštrukcia Obojsmerný centrický klapkový ventil
Veľkosť DN 40 ÷ 300
Nominálny tlak DN 40 ÷ 50 : PN 16 s vodou pri teplote 20°C

DN 65 ÷ 200 : PN 10 s vodou pri teplote 20°C
DN 300 : PN 8 s vodou pri teplote 20° 

Teplotný rozsah 0 °C ÷ 100°C 
Materiál ventilu telo : PP-GR, disk PP-H,  hriadeľ : AISI 420 ušľachtilá oceľ ( na vyžiadanie AISI 316 ušľachtilá oceľ )
Tesniaci materiál Materiál vložky: EPDM, FPM. Na požiadanie NBR
Možnosti ovládania Ručná ovládaná páka (DN 40 ÷ 200): Gearbox, pneumatický pohon, elektrický pohon

PP-H Armatúry

Klapkové ventily FK DN 40÷300
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