
Pompy	n	Armatura	n	systemy

IsorIA	–	Bezobsługowe,	miękkouszczelniane	
przepustnice	centryczne

Zakres	zastosowania:	
Funkcja odcinająca i regulacyjna 

dla wszystkich gałęzi przemysłu: 

n  gospodarka energetyczna

n  zaopatrzenie w wodę, uzdat-

nianie wody, nawadnianie, 

usuwanie odpadów, odsalanie 

(metoda odwróconej osmozy, 

chemiczny proces destylacji 

(MSF)

n  przemysł stoczniowy

n  przemysł stalowy

n  elektrownie i obiegi chłodzące

n  przemysł chemiczny

n  odsiarczanie spalin

n  przemysł cukrowniczy

n  dla klasy ciśnienia PN 20/25 

bar w budynkach

Więcej	informacji	na	stronie	

www.ksb.pl

IsorIA	10	
z	ACTAIr

IsorIA16	z	ACTELEC	

IsorIA	20	z	napędem	
ręcznym	lub	dźwigniowym

IsorIA	25	z	napędem
przekładniowym

Kontakt:

Przemysł       Woda       Ścieki       Energetyka       Budownictwo       Górnictwo



1 	 Najwyższa	niezawodność	eksploatacji	
	 n		���łożysko�ze�wzmocnionego��wkładem�stalowym�PTFE�
	 n		��zabezpieczenie�przed�wydmuchaniem�wałka

2 	 	Długa	żywotność,	brak	konieczności		
konserwacji	

	 n		��dzięki�wyjątkowej�konstrukcji�uszczelnienia�AMRING��

w�kontakt�z�medium�wchodzą�jedynie�tarcza�i�wykładzina,��

nie�występuje�niebezpieczeństwo�korozji,�łatwy�demontaż.������������
	 n		��dzięki�połączeniu�kształtowemu�wałka�i�tarczy�w�postaci�zębatki�

lub�wielowpustu�uzyskuje�się�optymalne�przeniesienie�sił.

3 	 	Możliwa	bezpośrednia	zabudowa	na		
armaturze	napędów:	ręcznego,	pneuma-	
tycznego,	elektrycznego	i	hydraulicznego

4 	 Absolutna	szczelność	
� �dzięki�wyjątkowemu,�miękkouszczelniającemu�systemowi��

AMRING:
	 n		��Sferycznie�obrobione�tarcze�przepustnicy�i�współpracujące�z�

nimi,�także�sferycznie�uformowane,�wykładziny�(manszety)�

gwarantują��doskonałe�uszczelnienie�na�obwodzie�przelotu,�

także�przy�częstych�cyklach�otwarcia/zamknięcia.�Szczelność�na�

kołnierzach�przyłączeniowych�jest�gwarantowana�bezpośrednio�

przez�wykładzinę�przepustnicy,�bez�dodatkowych�uszczelek.�
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IsorIA	–	Bezobsługowe,	miękkouszczelniane		
przepustnice	centryczne

Dane	techniczne

Średnica nominalna DN 40 – 1000

Ciśnienie pracy 10 – 25 bar

Zakres temperatury -10 ̊C do +200 ̊C / +14 ̊ F do +392 ̊ F

Wykonanie korpusu  Pierścieniowy (T1); 

 Korpus z uszami montażowymi (T2) lub otworami 

 gwintowanymi w korpusie (T4); 

 Korpus w kształcie litery “U“(T5); 

 Kołnierze z płaską przylgą

Przyłącza kołnierzowe* wg EN, ISO, AWWA, 

 ASME, MSS, JIS

Informacja: wykonanie w klasie ATEX wg wytycznych europejskich 

94/9 EG. Wymagania bezpieczeństwa europejskich wytycznych 

dla urządzeń ciśnieniowych 97/23/EG. Inne wykonania kołnierzy –  

na zapytanie.

Materiały

Korpus Żeliwo szare; Staliwo; 

 Żeliwo sferoidalne

Wał napędowy Stal chromowa

Tarcza Żeliwo sferoidalne

 Stal szlachetnna/Alubrąz/ 

 Żeliwo z powłoką antykorozyjną

Wykładzina EPDM, Nitril,  

 Hypalon, Viton, 

 Epichlorhydrin, Silikon 

 odporny na wysoką 

 temperaturę, HNBR, 

 Polybutadien

Warianty	standardowe

Napędy ręczne, dźwigowe Typoszereg S

Napędy ręczne (przekładniowe) MN, MR

Napędy pneumatyczne ACTAIR/

 DYNACTAIR

Napędy elektryczne ACTELEC

Napędy hydrauliczne ACTO/DYNACTO/

 ENNACTO

Wskaźnik położenia AMTROBOX

Regulator położenia AMTRONIC/

 SMARTRONIC

Dodatkowe	typoszeregi MAMMOUTH  

 Dla średnic nominalnych od  

 DN 1050 do DN 3700
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