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Naše tradice:
Kompetence od roku 1871.
K aždý, kdo dodává zákazníkům na celém světě již
po generace čerpadla, armatury, automatizační
systémy a servisní služby, ze zkušenosti ví, že
úspěch je neustálý proces, který probíhá v úzkém
partnerství mezi pracovníky vývoje a uživateli, mezi
výrobou a praxí.
Společnou cestou lze vytvořit více. Děláme vše pro
to, aby měli naši zákazníci vždy možnost zvolit si
optimální řešení produktu i systému. KSB je Vaším
silným a loajálním partnerem:
■

více než 140 let zkušeností na trhu

■

aktivní zastoupení ve více než 100 zemích

■

více než 16 000 zaměstnanců

■

více než 160 servisních center po celém světě

■

téměř 2 600 servisních specialistů
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Rejstřík
pro armatury a automatizační techniku
ECOLINE FYF 800
ECOLINE GLC 150-600
ECOLINE GLF 150-600
ECOLINE GLF 800
ECOLINE GLV 150-300
ECOLINE GT 40
ECOLINE GT 800
ECOLINE GTC 150-600
ECOLINE GTF 150-600
ECOLINE GTF 800
ECOLINE GTV 150-300
ECOLINE PTF 150-600
ECOLINE PTF 800
ECOLINE SCC 150-600
ECOLINE SCF 150-600
ECOLINE SCF 800
ECOLINE SCV 150-300
ECOLINE SP/SO
ECOLINE VA 16
ECOLINE WT/WTI
ENNACTO

44
27
27
27
28
32
34
34
34
35
35
39
39
42
42
42
43
32
26
40
58

HERA-BD
HERA-SDH

35
36

ISO F14 A/AC
ISO F14 D
ISO VU
ISORIA 10
ISORIA 16
ISORIA 20
ISORIA 20 UL
ISORIA 25

68
68
68
49
50
50
50
50

KE ELASTOMER
KE PLASTOMER

51
51

MA
MAMMOUTH
MAT-P
MN
MP-CI / MP-II
MR
MXN

56
50
66
56
68
56
46

52
52
53
52
53
52
52
54
53
53
57
57
58

NORI 160 RXL/RXS
NORI 160 ZXL/ZXS
NORI 160 ZXLF/ZXSF
NORI 320 RXL/RXS
NORI 320 ZXLF/ZXSF
NORI 320 ZXSV
NORI 40 FSL/FSS
NORI 40 RXL/RXS
NORI 40 ZXL/ZXS
NORI 40 ZXLB/ZXSB
NORI 40 ZXLBV/ZXSBV
NORI 40 ZXLF/ZXSF
NORI 40 ZYLB/ZYSB
NORI 500 ZXSV
NORI 500 RXLR/RXSR
NORI 500 ZXLR/ZXSR
Nouzové ruční ovládání
NUCA / -A /-ES, Typ I, II, IV
NUCA / -A /-ES, Typ V
NUCA-B (SiWi)
NUCA-F (SiWi)
NUCA-S (SiWi)

38
25
25
38
25
25
43
37
24
23
23
24
24
25
38
26
60
45
47
45
45
45

67
67
43
44

Pohon s protizávažím
PSA-KHG
PSA-KHG M
PSA-KHG W

60
67
67
67

ACTAIR
ACTAIR-B
ACTELEC konstr. řada SD, LE, SG
ACTELEC víceotáčkový pohon
ACTELEC otočný pohon (AUMA)
ACTO
AKG-A/AKGS-A
AKR/AKRS
AMTROBOX C, M, S
AMTROBOX / AMTROBOX EEx-ia
AMTROBOX R / R EEx-ia / R Exd
AMTRONIC
APORIS-DEB02 / APORIS-DEB02R

57
57
59
59
59
58
33
40
61
61
61
62
55

BOACHEM-FSA
BOACHEM-RXA
BOACHEM-ZXA/ZYA
BOACHEM-ZXAB/ZYAB
BOA-Compact
BOA-Compact EKB
BOA-Control IMS
BOA-Control SAR
BOA-CVE C/CS/IMS/EKB
BOA-CVE H / BOA-CVP H
BOA-H (JL1040)
BOA-H (JL1025)
BOA-H/HE/HV/HEV
BOA-H Mat E
BOA-H Mat P
BOA-R
BOA-RFV
BOA-RPL/RPL F-F
BOA-RVK
BOA-S
BOA-SuperCompact
BOA-Systronic
BOAVENT-AVF/SVF/SIF/SVA
BOA-W
BOAX-B DVGW
BOAX-CBV13
BOAXMAT-S / BOAXMAT-SF
BOAX-S Gaz / BOAX-SF Gaz
BOAX-S / BOAX-SF

44
38
26
24
22
22
29
29
28
29
23
23
23
29
29
37
37
37
37
43
22
28
30
22
49
51
49
49
49

CLOSSIA
COBRA-ELA/ELA-K
COBRA-SCBS
COBRA-SGP/SGO/SGF
COBRA-SMP
COBRA-TDC01/03
CONDA-VRC/VSM/VLC
CONDA-NCV

47
39
40
32
32
41
30
30

DANAÏS 150
DANAÏS 150C
DANAÏS 150D
DANAÏS 150T (námořnictví)
DANAÏS 300T
DANAÏS MTII Class 150
DANAÏS MTII Class 300
DANAÏS TBTII (kryogenní) AL
DANAÏS TBTII (kryogenní) boční vstup
DANAÏS TBTII (kryogenní) s přírubami
DYNACTAIR
DYNACTAIR-B
DYNACTO
ECOLINE BLC 1000
ECOLINE BLT 150-300
ECOLINE FY 150-600
ECOLINE FYC 150-600

RGS
RJN
RYN

38
47
47

SERIE 2000 Class 150
SERIE 2000 Class 300
SERIE 2000 PN 16
SERIE 2000 PN 25
SICCA 150-600 GLC
SICCA 150-600 GTC
SICCA 150-600 SCC
SICCA 800-1500 GTF
SICCA 800-2500 GLF
SICCA 800-2500 PCF
SICCA 900-2500 GLC
SICCA 900-2500 GTC
SICCA 900-2500 SCC
SISTO-KB / SISTO-KBS
SISTO-RSK / -RSKS
SISTO-10 / SISTO-10S
SISTO-10M
SISTO-16 / SISTO-16S
SISTO-16TWA/HWA/DLU
SISTO-16RGA
SISTO-20
SISTO-20NA
SISTO-C
SISTO-DrainNA
SISTO-KRVNA
SISTO-RSKNA
SISTO-VentNA
SISTOMAT-E
SISTOMAT-P Typ LAP pro SISTO-C
SISTOMAT-PC
SMARTRONIC AS-I
SMARTRONIC Ex ia
SMARTRONIC MA
SMARTRONIC PC
STAAL AKDN/AKDSN
STAAL 100 AKD/AKDS
STAAL 100 AKK/AKKS
STAAL 40 AKD/AKDS
STAAL 40 AKK/AKKS

55
56
55
55
26
34
42
34
27
39
27
34
42
64
65
64
64
64
65
64
65
48
65
48
48
48
48
66
66
66
63
62
62
63
46
33
40
32
40

Tlaková pojistka UGS
TRIODIS 150
TRIODIS 300
TRIODIS 600

33
54
54
54

VTS

36

ZJSVA/ZXSVA
ZJSVM/RJSVM
ZRN
ZRS
ZTN
ZTS
ZXNB
ZXNVB
ZYNB / ZYN (SiWi)

31
31
47
41
46
33
46
45
46
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Úvod

Naše náhradní díly a služby: Vsaďte na jistotu.
Naše služby jsou Vám ušité na míru a umožňují

Jsme připraveni. Po celé zeměkouli máme zřízeno

Vám individuální optimalizaci našich výrobků.

více než 160 servisních center. Téměř 2 600 nejlépe

Jsou vyjádřením široké odpovědnosti vůči

vyškolených specialistů KSB je v pohotovosti pro

našim zákazníkům. Ta začíná již před získáním

nové montáže, jakož i pro uvedení do provozu

objednávky na naše výrobky a řešení – například

a údržbu Vašeho zařízení. To zaručuje vysokou

poradenstvím ohledně možností financování.

míru operativnosti. Kromě toho poskytujeme také

Především se však týká následného období –

individuální školení na místě, což umožňuje stále

vytváříme dlouhodobé a spolehlivé partnerství.

efektivnější a výhodnější užívání našich výrobků.

Pro čerpadla, armatury a další rotační zařízení
nabízíme našim zákazníkům kromě náhradních
dílů rozsáhlé spektrum služeb – nezávisle na
výrobci:


technické poradenství



servis u uživatele a v servisním centru



revizní management



reverzní inženýringu / retrofit



TPM® Total Pump Management



SES Systém Efficience Service®

Tak pro naše zákazníky zajišťujeme dlouhodobě hodnotu zařízení.
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Naše vize: Zajištění certifikované kvality.
Prvotřídní výrobky a excelentní servis jsou u nás na

Našich pět nejdůležitějších cílů:

prvním místě. Aby to tak zůstalo i nadále, vyvinuli



Maximální spokojenost zákazníka: našim cílem je

jsme moderní management kvality s celosvětově

splnění přání našich zákazníků včas a v celém

platnými směrnicemi. Na jeho základě slouží Business-

rozsahu.

Excellence-Modell evropské nadace Foundation for



Podpora kvality: Uplatňujeme naše požadavky na

Quality Management, krerý v Evropě zajišťuje zlepšení

kvalitu – od vedoucích pracovníků až po

systému řízení kvality.

zaměstnance, jejichž kvalifikaci a kompetentnost
podporujeme dalším vzděláváním.

Našimi směrnicemi jsme stanovili jednotnou kvalitu



jejich příčinám.

kratší dodací lhůty a celosvětová disponibilita našich
výrobků. Ty činí naše působení tak obsáhlým.



Zlepšování kvality: Průběžně optimalizujeme naše
procesy, abychom pracovali ještě účinněji.

Kompetence našeho poradenství a naše dobré poměry
cena-výkon jsou jednoznačně písemně stanoveny.

Předcházení chybám místo jejich napravování:
Systematiky analyzujeme chyby a předcházíme

pro všechny naše výrobní procesy. Výsledkem jsou



Zavázování si dodavatelů: Zvláštní důraz klademe

Podobně jako pečeť kvality „Made in Germany“, jsme

na férovou a otevřenou vzájemnost při dosahování

zavedli jako značku nejvyšší kvality interní certifikaci:

společných cílů.

„Made by KSB“.

Povšimněte si:
Ne všechny zobrazené výrobky jsou k dostání v každé zemi.
Spojte se proto s Vaším prodejním místemKSB.

S přistoupením k ujednání Global Compact Spojených národů seKSB hlásí k deseti
fundamentálním principům mezinárodního společenství států v oblastech lidských
práv, pracovních norem, ochrany životního prostředí a boje proti korupci.
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Typ / Použití

Konstrukční řada

Strana

A

Uzavírací ventily dle EN s měkkým
těsněním

BOA-SuperCompact
BOA-Compact
BOA-Compact EKB
BOA-W
BOA-H (JL1040)
BOA-H (JL1025)
BOA-H/HE/HV/HEV
NORI 40 ZXLBV/ZXSBV
NORI 40 ZXLB / ZXSB
NORI 40 ZYLB / ZYSB
BOACHEM-ZXAB/ZYAB
NORI 40 ZXL / ZXS
NORI 40 ZXLF / ZXSF
NORI 160 ZXL / ZXS
NORI 160 ZXLF / ZXSF
NORI 320 ZXLF / ZXSF
NORI 320 ZXSV
NORI 500 ZXSV
NORI 500 ZXLR / ZXSR
BOACHEM-ZXA/ZYA
ECOLINE VA 16
SICCA 150-600 GLC
SICCA 900-2500 GLC
SICCA 800-2500 GLF
ECOLINE GLC 150-600
ECOLINE GLF 150-600
ECOLINE GLF 800
ECOLINE GLV 150-300
BOA-Systronic
BOA-CVE C/CS/IMS/EKB
BOA-CVE H / BOA-CVP H
BOA-H Mat E
BOA-H Mat P
BOA-Control IMS
BOA-Control SAR
CONDA-VRC/VSM/VLC
CONDA-NCV
BOAVENT-AVF/SVF/SIF/SVA
ZJSVA / ZXSVA
ZJSVM / RJSVM
COBRA-SGP/SGO/SGF
COBRA-SMP
ECOLINE SP/SO
STAAL 40 AKD / AKDS
ECOLINE GT 40
STAAL 100 AKD / AKDS
AKG-A / AKGS-A
ZTS
Tlaková pojistka UGS
SICCA 150-600 GTC
SICCA 900-2500 GTC
SICCA 800-1500 GTF
ECOLINE GTC 150-600
ECOLINE GTF 150-600
ECOLINE GTF 800
ECOLINE GTV 150-300
HERA-BD
HERA-SDH
VTS

22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
27
28
28
28
29
29
29
29
29
30
30
30
31
31
32
32
32
32
32
33
33
33
33
34
34
34
34
34
35
35
35
36
36





Uzavírací ventily dle EN s vlnovcem

Uzavírací ventily dle EN s ucpávkou

Uzavírací ventily dle ASME/ANSI

Regulační systém
Regulační a vyvažovací ventily dle EN

Odvzdušňovací ventily
Najížděcí a regulační ventily
Najížděcí ventil napájecí vody
Uzavírací šoupátka dle EN

Uzavírací šoupátka dle ASME/ANSI

Nožová šoupátka dle EN
Nožová šoupátka dle ASME/ANSI
Tlakový zámek dle EN

FluidFuture®
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a potravinářstství

Doprava
pevných látek

TZB

Energetika

Průmysl

Doprava
a úprava vody

Automatizace

Přehled programu

FluidFuture®
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Druh pohonu / automatizace

18. 9. 2013 18:21:20

Typ / Použití

Konstrukční řada

Zpětné ventily dle EN

BOA-RPL/RPL F-F
BOA-RFV
BOA-RVK
BOA-R
NORI 40 RXL / RXS
NORI 160 RXL / RXS
NORI 320 RXL / RXS
NORI 500 RXLR/RXSR
RGS
BOACHEM-RXA
SICCA 800-2500 PCF
ECOLINE PTF 150-600
ECOLINE PTF 800
COBRA-ELA/ELA-K
COBRA-SCBS
ECOLINE WT/WTI
STAAL 40 AKK/AKKS
STAAL 100 AKK/AKKS
AKR/AKRS
ZRS
COBRA-TDC01/03
SICCA 150-600 SCC
SICCA 900-2500 SCC
ECOLINE SCC 150-600
ECOLINE SCF 150-600
ECOLINE SCF 800
ECOLINE SCV 150-300
ECOLINE FY
BOA-S
NORI 40 FSL/FSS
BOACHEM-FSA
ECOLINE FYC 150-600
ECOLINE FYF 800
Malé ventily: ZXNVB
Uzavírací ventily: NUCA/-A/-ES, Typ I, II, IV
Uzavírací ventily: NUCA-B (SiWi)
Uzavírací ventily: NUCA-F (SiWi)
Uzavírací ventily: NUCA-S (SiWi)
Uz.vent. se šikmým sedlem: ZYNB/ZYN
Uzav. ventily s vlnovcem: ZXNB
Membránové ventily: MXN
Uzavírací šoupátka: ZTN
Uzav. šoupátka: STAAL AKDN/AKDSN
Zpětné ventily: NUCA/-A/-ES, Typ V
Uzamykatelné zpětné ventily
se šikmým sedlem: RYN
Zpětné vontily tlumené RJN
Zpětné klapky: ZRN
CLOSSIA
SISTO-20NA
SISTO-DrainNA
SISTO-VentNA
SISTO-KRVNA
SISTO-RSKNA

Zpětné ventily dle ASME/ANSI

Zpětné klapky dle EN

Klapka s kyvným diskem EN
Zpětné klapky dle ASME/ANS

Filtry dle EN

Filtry dle ASME/ANSI
Armatury pro jaderné elektrárny

Strana
37
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37
37
37
38
38
38
38
38
39
39
39
39
40
40
40
40
40
41
41
42
42
42
42
42
43
43
43
43
44
44
44
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
47
47
47
47
47
48
48
48
48
48

Farmacie
a potravinářstství

Doprava
pevných látek

TZB

Energetika
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FluidFuture®
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Průmysl

Doprava
a úprava vody

Automatizace

FluidFuture®
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A

Druh pohonu / automatizace

18. 9. 2013 18:21:20

Typ / Použití

Konstrukční řada

Centrické motýlové klapky dle AMRI

BOAX-S / BOAX-SF
BOAXMAT-S / BOAXMAT-SF
BOAX-S Gaz / BOAX-SF Gaz
BOAX-B
BOAX-B APSAD
BOAX-B Mat P
BOAX-B Mat E
ISORIA 10
ISORIA 16
ISORIA 20
ISORIA 20 UL
ISORIA 25
MAMMOUTH
KE PLASTOMER
KE ELASTOMER
BOAX-CBV13
DANAÏS 150
DANAÏS 150C
DANAÏS 150T (loďařství)
DANAÏS MTII Class 150
DANAÏS MTII Class 300
DANAÏS 150D
DANAÏS 300T
DANAÏS TBTII (kryogenní) boční vstup
DANAÏS TBTII (kryogenní) s přírubami
DANAÏS TBTII (kryogenní) AL
TRIODIS 150
TRIODIS 300
TRIODIS 600
APORIS-DEB02 / APORIS-DEB02R
SERIE 2000 PN 16
SERIE 2000 PN 25
SERIE 2000 Class 150
SERIE 2000 Class 300
SISTO-KB / SISTO-KBS
SISTO-10 / SISTO-10S
SISTO-10M
SISTO-16 / SISTO-16S
SISTO-16 RGA
SISTO-16 TWA/HWA/DLU
SISTO-20
SISTO-C
SISTO-RSK / SISTO-RSKS
PSA-KHG
PSA-KHG W
PSA-KHG M
ECOLINE BLC 1000
ECOLINE BLT 150-300
ISO F14 A/AC
ISO F14 D
ISO VU
MP-CI/MP-II
ECOLINE GE1/GE2/GE3
ECOLINE GE4
DJ03

Centrické motýlové klapky dle AMRI pro
výrob. technologie
Centrické motýlové klapky
Excentrické motýlové klapky dle AMRI
pro velmi vysoké zatížení

Excentrické motýlové klapky dle AMRI
pro velmi nízké teploty

Motýl. klapky s dvojitou excentricitou
Zpětné klapky dle AMRI

Membránové ventily SISTO

Zpětné klapky SISTO
Kulové kohouty

Příslušenství

Strana
49
49
49
49
49
49
49
49
50
50
50
50
50
51
51
51
52
52
52
52
52
53
53
53
53
54
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54
54
55
55
55
55
56
64
64
64
64
64
65
65
65
65
67
67
67
67
67
68
68
68
68
69
69
69

Farmacie
a potravinářstství

Doprava
pevných látek

TZB

Energetika

Průmysl

Doprava
a úprava vody

Automatizace

Přehled programu

FluidFuture®
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Značky nebo firemní loga, uvedené v katalogu, jsou předmětem známkového práva KSB
Aktiengesellschaft a/nebo jedné z koncernových společností KSB. Pokud u názvu výrobku
není uvedeno označení „®“, nemusí být vyloučeno, že se u tohoto pojmu jedná o zapsanou
ochrannou známku.
FluidFuture®
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Druh pohonu / automatizace

18. 9. 2013 18:21:20

Převodovky pro čtvrtotáčkové armatury

MA
MN
MR
ACTAIR
ACTAIR-B
DYNACTAIR
DYNACTAIR-B
ACTO
DYNACTO
ENNACTO
ACTELEC 0A3 až BS100
ACTELEC LEA LEB
ACTELEC SG05.1 až SG12.1
ACTELEC 31 až 800
ACTELEC 31 až 1.600
Ruční nouzové ovládání
Pohon s protizávažím
SISTOMAT-PC
MAT-P
SISTOMAT-P typ LAP pro SISTO-C

56
56
56
57
57
57
57
58
58
58
59
59
59
59
59
60
60
66
66
66




















Elektrické pohony pro membránové ventily
SISTO

SISTOMAT-E

66



Typ / Použití

Konstrukční řada

Automatizace armatur: monitorování

AMTROBOX M
AMTROBOX C
AMTROBOX / AMTROBOX EEx-ia
AMTROBOX R / AMTROBOX R EEx ia /
AMTROBOX R Exd
AMTROBOX S
AMTRONIC
AMTRONIC Ex ia
SMARTRONIC MA
SMARTRONIC Ex ia
SMARTRONIC AS-I

61
61
61





61

SMARTRONIC PC

Pneumatické pohony pro čtvrtotáčkové
armatury

Hydraulické pohony pro čtvrtotáčkové
armatury
Elektrické pohony pro čtvrtotáčkové
armatury

Ovládací příslušenství pro čtvrtotáčkové
armatury
Pneumatické pohony pro membránové
ventily SISTO

Automatizace armatur: ovládání otevřeno/
zavřeno
Automatizace armatur: pozicionéry

Automatizace armatur: inteligentní
pozicionéry







Farmacie
a potravinářstství

Energetika

Doprava
pevných látek

Konstrukční řada

TZB

Typ / Použití

Průmysl

Doprava
a úprava vody

9
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KSB nabízí celou řadu pohonů. Kontaktujte naše specialisty s přesnými požadavky.
Legenda pro pohony (viz přehled výrobků od strany 22):
m = manuální
e = elektrický
p = pneumatický
h = hydraulický
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Přehled použití
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Regulační systém

BOA-Systronic

SICCA 150-600 GLC
SICCA 900-2500 GLC
SICCA 800-2500 GLF
ECOLINE GLC 150-600
ECOLINE GLF 150-600
ECOLINE GLF 800
ECOLINE GLV 150-300

NORI 40 ZXL / ZXS
NORI 40 ZXLF / ZXSF
NORI 160 ZXL / ZXS
NORI 160 ZXLF / ZXSF
NORI 320 ZXLF / ZXSF
NORI 320 ZXSV
NORI 500 ZXSV
NORI 500 ZXLR / ZXSR
BOACHEM-ZXA/ZYA
ECOLINE VA 16

      



Uzavírací ventily dle ASME/ANSI

  



Uzavírací ventily dle EN s ucpávkou

Abrazivní média
Agresivní média
Aktivní kal
Anorganická média
Brakická voda
Čisticí prostředky
Destilát
Hasicí voda
Horká voda
Hořlavá média
Chladicí voda
Jedovatá média
Kapalný plyn
Kondenzát
Korozní média
Máčecí laky
Mazací prostředky
Média s obsahem minerálních olejů
Média s obsahem pevných látek
Média s obsahem plynu
Mořská voda
Napájecí voda
Odpadní voda bez fekálií
Odpadní voda s fekáliemi
Oleje
Organická média
Pára
Pevné látky (ruda, písek, štěrk, popel)
Pitná voda
Plyny
Pohonné látky
Polymerizující/krystalizující média
Provzdušňování
Radioaktivní média
Rozpouštědla
Říční, jezerní a spodní voda
Snadno těkavá média
Solanka
Surový kal
Teplá voda
Teplonosné oleje
Topná voda
Vakuum
Voda na mytí/praní
Výbušná média
Vyhnilý kal
Vysoce agresivní média
Vzácná média
Zdraví škodlivá média
Znečištěná voda

Uzavírací ventily dle EN s měkkým těsněním

Média

Uzavírací ventily dle EN s vlnovcem

BOA-SuperCompact
BOA-Compact
BOA-Compact EKB
BOA-W

BOA-H (JL1040)
BOA-H (JS1025)
BOA-H / HE / HV / HEV
NORI 40 ZXLBV / ZXSBV
NORI 40 ZXLB / ZXSB
NORI 40 ZYLB / ZYSB
BOACHEM-ZXAB/ZYAB

Armatura
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VTS

HERA-BD

HERA-SDH









  



  

Tlakový zámek dle EN





Nožová šoupátka dle EN





Nožová šoupátka dle ASME/ANSI

    

SICCA 150-600 GTC
SICCA 900-2500 GTC
SICCA 800-1500 GTF
ECOLINE GTC 150-600
ECOLINE GTF 150-600
ECOLINE GTF 800
ECOLINE GTV 150-300

COBRA-SGP/SGO/SGF
COBRA-SMP
ECOLINE SP/SO
STAAL 40 AKD / AKDS
ECOLINE GT 40
STAAL 100 AKD / AKDS
AKG-A / AKGS-A
ZTS
Tlaková pojistka UGS

ZJSVM / RJSVM

ZJSVA / ZXSVA

      

       

Uzavírací šoupátka dle ASME/ANSI

  



Uzavírací šoupátka dle EN

  

Najížděcí ventil napájecí vody

Najížděcí a regulační ventily

Odvzdušňovací ventily

Regulační a vyvažovací ventily dle EN

BOA-CVE C/CS/IMS/EKB
BOA-CVE H / BOA-CVP H
BOA-H Mat E
BOA-H Mat P
BOA-Control IMS
BOA-Control SAR
CONDA-VRC/VSM/VLC
CONDA-NCV

BOAVENT-AVF/SVF/SIF/SVA
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Abrazivní média
Agresivní média
Aktivní kal
Anorganická média
Brakická voda
Čisticí prostředky
Destilát
Hasicí voda
Horká voda
Hořlavá média
Chladicí voda
Jedovatá média
Kapalný plyn
Kondenzát
Korozní média
Máčecí laky
Mazací prostředky
Média s obsahem minerálních olejů
Média s obsahem pevných látek
Média s obsahem plynu
Mořská voda
Napájecí voda
Odpadní voda bez fekálií
Odpadní voda s fekáliemi
Oleje
Organická média
Pára
Pevné látky (ruda, písek, štěrk, popel)
Pitná voda
Plyny
Pohonné látky
Polymerizující/krystalizující média
Provzdušňování
Radioaktivní média
Rozpouštědla
Říční, jezerní a spodní voda
Snadno těkavá média
Solanka
Surový kal
Teplá voda
Teplonosné oleje
Topná voda
Vakuum
Voda na mytí/praní
Výbušná média
Vyhnilý kal
Vysoce agresivní média
Vzácná média
Zdraví škodlivá média
Znečištěná voda
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Filtry dle EN

ECOLINE FY
BOA-S
NORI 40 FSL / FSS
BOACHEM-FSA

SICCA 150-600 SCC
SICCA 900-2500 SCC
ECOLINE SCC 150-600
ECOLINE SCF 150-600
ECOLINE SCF 800
ECOLINE SCV 150-300

COBRA-TDC01/03

COBRA-ELA/ELA-K
COBRA-SCBS
ECOLINE WT/WTI
STAAL 40 AKK / AKKS
STAAL 100 AKK / AKKS
AKR / AKRS
ZRS


Zpětné klapky dle ASME/ANSI

      




Klapka s kyvným diskem EN

        

Zpětné klapky dle EN



Zpětné ventily dle ASME/ANSI

Abrazivní média
Agresivní média
Aktivní kal
Anorganická média
Brakická voda
Čisticí prostředky
Destilát
Hasicí voda
Horká voda
Hořlavá média
Chladicí voda
Jedovatá média
Kapalný plyn
Kondenzát
Korozní média
Máčecí laky
Mazací prostředky
Média s obsahem minerálních olejů
Média s obsahem pevných látek
Média s obsahem plynu
Mořská voda
Napájecí voda
Odpadní voda bez fekálií
Odpadní voda s fekáliemi
Oleje
Organická média
Pára
Pevné látky (ruda, písek, štěrk, popel)
Pitná voda
Plyny
Pohonné látky
Polymerizující/krystalizující média
Provzdušňování
Radioaktivní média
Rozpouštědla
Říční, jezerní a spodní voda
Snadno těkavá média
Solanka
Surový kal
Teplá voda
Teplonosné oleje
Topná voda
Vakuum
Voda na mytí/praní
Výbušná média
Vyhnilý kal
Vysoce agresivní média
Vzácná média
Zdraví škodlivá média
Znečištěná voda

Zpětné ventily dle EN

Média

SICCA 800-2500 PCF
ECOLINE PTF 150-600
ECOLINE PTF 800

BOA-RPL/RPL F-F
BOA-RFV
BOA-RVK
BOA-R
NORI 40 RXL / RXS
NORI 160 RXL / RXS
NORI 320 RXL / RXS
NORI 500 RXLR / RXSR
RGS
BOACHEM-RXA

Armatura
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BOAX-S / BOAX-SF
BOAXMAT-S / BOAXMAT-SF
BOAX-S Gaz / BOAX-SF Gaz
BOAX-B
ISORIA 10
ISORIA 16
ISORIA 20
ISORIA 20 UL
ISORIA 25
MAMMOUTH
Centrické motýlové klapky dle AMRI

 

Armatury pro jaderné elektrárny

Filtry dle ASME/ANSI

ECOLINE FYC 150-600
ECOLINE FYF 800

Malé ventily: ZXNVB
Uzavírací ventily: NUCA / -A / -ES, Typ I, II, IV
Uzavírací ventily: NUCA-B (SiWi)
Uzavírací ventily: NUCA-F (SiWi)
Uzavírací ventily: NUCA-S (SiWi)
Uz. vent. se šikmým sedlem: ZYNB / ZYN
Uzav. ventily s vlnovcem: ZXNB
Membránové ventily: MXN
Uzavírací šoupátka: ZTN
Uzav. šoupátka: STAAL AKDN/AKDSN
Zpětné ventily: NUCA / -A / -ES, Typ V
Uzamyk. zpět. vent. se šikmým sedlem: RYN
Zpětné ventily tlumené RJN
Zpětné klapky: ZRN
CLOSSIA
SISTO-20NA
SISTO-DrainNA
SISTO-VentNA
SISTO-KRVNA
SISTO-RSKNA
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Abrazivní média
Agresivní média
Aktivní kal
Anorganická média
Brakická voda
Čisticí prostředky
Destilát
Hasicí voda
Horká voda
Hořlavá média
Chladicí voda
Jedovatá média
Kapalný plyn
Kondenzát
Korozní média
Máčecí laky
Mazací prostředky
Média s obsahem minerálních olejů
Média s obsahem pevných látek
Média s obsahem plynu
Mořská voda
Napájecí voda
Odpadní voda bez fekálií
Odpadní voda s fekáliemi
Oleje
Organická média
Pára
Pevné látky (ruda, písek, štěrk, popel)
Pitná voda
Plyny
Pohonné látky
Polymerizující/krystalizující média
Provzdušňování
Radioaktivní média
Rozpouštědla
Říční, jezerní a spodní voda
Snadno těkavá média
Solanka
Surový kal
Teplá voda
Teplonosné oleje
Topná voda
Vakuum
Voda na mytí/praní
Výbušná média
Vyhnilý kal
Vysoce agresivní média
Vzácná média
Zdraví škodlivá média
Znečištěná voda
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SERIE 2000 PN 16/25
SERIE 2000 Class 150/300
Zpětné klapky dle AMRI



APORIS-DEB02 / APORIS-DEB02R

DANAÏS TBTII (kryogenní) boční vstup
DANAÏS TBTII (kryogenní) s přírubami
DANAÏS TBTII (kryogenní) AL
TRIODIS 150
TRIODIS 300
TRIODIS 600

DANAÏS 150
DANAÏS 150C
DANAÏS 150T (Marine)
DANAÏS MTII Class 150
DANAÏS MTII Class 300
DANAÏS 150D
DANAÏS 300T
    

Motýl. klapky s dvojitou excentricitou

 
 



Excentrické motýlové klapky dle AMRI pro velmi nízké teploty

 

Excentrické motýlové klapky dle AMRI pro velmi vysoké zatížení


 

Centrické motýlové klapky

Abrazivní média
Agresivní média
Aktivní kal
Anorganická média
Brakická voda
Čisticí prostředky
Destilát
Hasicí voda
Horká voda
Hořlavá média
Chladicí voda
Jedovatá média
Kapalný plyn
Kondenzát
Korozní média
Máčecí laky
Mazací prostředky
Média s obsahem minerálních olejů
Média s obsahem pevných látek
Média s obsahem plynu
Mořská voda
Napájecí voda
Odpadní voda bez fekálií
Odpadní voda s fekáliemi
Oleje
Organická média
Pára
Pevné látky (ruda, písek, štěrk, popel)
Pitná voda
Plyny
Pohonné látky
Polymerizující/krystalizující média
Provzdušňování
Radioaktivní média
Rozpouštědla
Říční, jezerní a spodní voda
Snadno těkavá média
Solanka
Surový kal
Teplá voda
Teplonosné oleje
Topná voda
Vakuum
Voda na mytí/praní
Výbušná média
Vyhnilý kal
Vysoce agresivní média
Vzácná média
Zdraví škodlivá média
Znečištěná voda

Centrické motýlové klapky dle AMRI pro výrob. technologie

Média

BOAX-CBV13

KE PLASTOMER
KE ELASTOMER

Armatura
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ECOLINE GE1/GE2/GE3
ECOLINE GE4
DJ03

PSA-KHG
PSA-KHG W
PSA-KHG M
ECOLINE BLC 1000
ECOLINE BLT 150-300
ISO F14 A / AC
ISO F14 D
ISO VU
MP-CI/MP-II

SISTO-RSK / SISTO-RSKS





      
    

Příslušenství

 

Kulové kohouty



Zpětné klapky SISTO

Membránové ventily SISTO

SISTO-KB / SISTO-KBS
SISTO-10 / SISTO-10S
SISTO-10M
SISTO-16 / SISTO-16S
SISTO-16 RGA
SISTO-16 TWA / HWA / DLU
SISTO-20
SISTO-C
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Abrazivní média
Agresivní média
Aktivní kal
Anorganická média
Brakická voda
Čisticí prostředky
Destilát
Hasicí voda
Horká voda
Hořlavá média
Chladicí voda
Jedovatá média
Kapalný plyn
Kondenzát
Korozní média
Máčecí laky
Mazací prostředky
Média s obsahem minerálních olejů
Média s obsahem pevných látek
Média s obsahem plynu
Mořská voda
Napájecí voda
Odpadní voda bez fekálií
Odpadní voda s fekáliemi
Oleje
Organická média
Pára
Pevné látky (ruda, písek, štěrk, popel)
Pitná voda
Plyny
Pohonné látky
Polymerizující/krystalizující média
Provzdušňování
Radioaktivní média
Rozpouštědla
Říční, jezerní a spodní voda
Snadno těkavá média
Solanka
Surový kal
Teplá voda
Teplonosné oleje
Topná voda
Vakuum
Voda na mytí/praní
Výbušná média
Vyhnilý kal
Vysoce agresivní média
Vzácná média
Zdraví škodlivá média
Znečištěná voda
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BOA-Systronic

SICCA 150-600 GLC
SICCA 900-2500 GLC
SICCA 800-2500 GLF
ECOLINE GLC 150-600
ECOLINE GLF 150-600
ECOLINE GLF 800
ECOLINE GLV 150-300

NORI 40 ZXL / ZXS
NORI 40 ZXLF / ZXSF
NORI 160 ZXL / ZXS
NORI 160 ZXLF / ZXSF
NORI 320 ZXLF / ZXSF
NORI 320 ZXSV
NORI 500 ZXSV
NORI 500 ZXLR / ZXSR
BOACHEM-ZXA/ZYA
ECOLINE VA 16
        
   

Regulační systém

 

       

Uzavírací ventily dle ASME/ANSI

     
      

Uzavírací ventily dle EN s ucpávkou

Uzavírací ventily dle EN s vlnovcem

BOA-SuperCompact
BOA-Compact
BOA-Compact EKB
BOA-W
Uzavírací ventily dle EN s měkkým těsněním

Použití
Bazénová technika
Cirkulace kotlů
Cukrovarnický průmysl
Čerpání kondenzátu
Čerpání vody
ČOV
Dálkové vytápění
Doprava pevných látek
Farmaceutický průmysl
Hasicí systémy
Homogenizování
Chemický průmysl
Chladicí okruhy
Jaderné elektrárny
Klimatizační zařízení
Konvenční elektrárny
Lakovací zařízení
Likvidace kalu
Likvidace odpadu
Lodní technika
Míchání
Napájení kotlů
Odsiřování spalin
Odsolování mořské vody / reverzní osmóza
Odstraňování okují
Odvodňování/kanalizace
Okruhy teplonosných olejů
Petrochemický průmysl
Plynová potrubí
Potravinářský a nápojový průmysl
Potrubí a skladovací nádrže
Prádelny/umývárny
Průmysl papíru a celulózy
Průmyslové cirkulační systémy
Rafinérie
Recirkulace
Režim podzemních vod
Suspendování
Teplovodní vytápění
Těžební průmysl
Úprava vody
Výrobní technologie
Využívání dešťové vody
Zařízení HLK
Zařízení pro zpětné získávání tepla
Zasněžovací zařízení
Zásobníky plynu
Zásobování domácností vodou
Zásobování vodou
Zavlažování
Zkrápění
Zpracování kalu
Zvyšování tlaku

BOA-H (JL1040)
BOA-H (JS1025)
BOA-H / HE / HV / HEV
NORI 40 ZXLBV / ZXSBV
NORI 40 ZXLB / ZXSB
NORI 40 ZYLB / ZYSB
BOACHEM-ZXAB/ZYAB

Armatura

Přehled použití
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VTS

HERA-SDH

HERA-BD



Tlakový zámek dle EN

 

Nožová šoupátka dle ASME/ANSI

Nožová šoupátka dle EN

     
  

Uzavírací šoupátka dle ASME/ANSI

     

SICCA 150-600 GTC
SICCA 900-2500 GTC
SICCA 800-1500 GTF
ECOLINE GTC 150-600
ECOLINE GTF 150-600
ECOLINE GTF 800
ECOLINE GTV 150-300

COBRA-SGP/SGO/SGF
COBRA-SMP
ECOLINE SP/SO
STAAL 40 AKD / AKDS
ECOLINE GT 40
STAAL 100 AKD / AKDS
AKG-A / AKGS-A
ZTS
Tlaková pojistka UGS

ZJSVA / ZXSVA

ZJSVM / RJSVM
Uzavírací šoupátka dle EN





Najížděcí ventil napájecí vody

  

Najížděcí a regulační ventily

Odvzdušňovací ventily

Regulační a vyvažovací ventily dle EN

BOA-CVE C/CS/IMS/EKB
BOA-CVE H / BOA-CVP H
BOA-H Mat E
BOA-H Mat P
BOA-Control IMS
BOA-Control SAR
CONDA-VRC/VSM/VLC
CONDA-NCV

BOAVENT-AVF/SVF/SIF/SVA
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Bazénová technika
Cirkulace kotlů
Cukrovarnický průmysl
Čerpání kondenzátu
Čerpání vody
ČOV
Dálkové vytápění
Doprava pevných látek
Farmaceutický průmysl
Hasicí systémy
Homogenizování
Chemický průmysl
Chladicí okruhy
Jaderné elektrárny
Klimatizační zařízení
Konvenční elektrárny
Lakovací zařízení
Likvidace kalu
Likvidace odpadu
Lodní technika
Míchání
Napájení kotlů
Odsiřování spalin
Odsolování mořské vody / reverzní osmóza
Odstraňování okují
Odvodňování/kanalizace
Okruhy teplonosných olejů
Petrochemický průmysl
Plynová potrubí
Potravinářský a nápojový průmysl
Potrubí a skladovací nádrže
Prádelny/umývárny
Průmysl papíru a celulózy
Průmyslové cirkulační systémy
Rafinérie
Recirkulace
Režim podzemních vod
Suspendování
Teplovodní vytápění
Těžební průmysl
Úprava vody
Výrobní technologie
Využívání dešťové vody
Zařízení HLK
Zařízení pro zpětné získávání tepla
Zasněžovací zařízení
Zásobníky plynu
Zásobování domácností vodou
Zásobování vodou
Zavlažování
Zkrápění
Zpracování kalu
Zvyšování tlaku
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ECOLINE FY
BOA-S
NORI 40 FSL / FSS
BOACHEM-FSA

SICCA 150-600 SCC
SICCA 900-2500 SCC
ECOLINE SCC 150-600
ECOLINE SCF 150-600
ECOLINE SCF 800
ECOLINE SCV 150-300
 

Filtry dle EN

   

COBRA-TDC01/03

COBRA-ELA/ELA-K
COBRA-SCBS
ECOLINE WT/WTI
STAAL 40 AKK / AKKS
STAAL 100 AKK / AKKS
AKR / AKRS
ZRS
   

Zpětné klapky dle ASME/ANSI





Klapka s kyvným diskem EN

 



Zpětné klapky dle EN

    
      

Zpětné ventily dle ASME/ANSI

Bazénová technika
Cirkulace kotlů
Cukrovarnický průmysl
Čerpání kondenzátu
Čerpání vody
ČOV
Dálkové vytápění
Doprava pevných látek
Farmaceutický průmysl
Hasicí systémy
Homogenizování
Chemický průmysl
Chladicí okruhy
Jaderné elektrárny
Klimatizační zařízení
Konvenční elektrárny
Lakovací zařízení
Likvidace kalu
Likvidace odpadu
Lodní technika
Míchání
Napájení kotlů
Odsiřování spalin
Odsolování mořské vody / reverzní osmóza
Odstraňování okují
Odvodňování/kanalizace
Okruhy teplonosných olejů
Petrochemický průmysl
Plynová potrubí
Potravinářský a nápojový průmysl
Potrubí a skladovací nádrže
Prádelny/umývárny
Průmysl papíru a celulózy
Průmyslové cirkulační systémy
Rafinérie
Recirkulace
Režim podzemních vod
Suspendování
Teplovodní vytápění
Těžební průmysl
Úprava vody
Výrobní technologie
Využívání dešťové vody
Zařízení HLK
Zařízení pro zpětné získávání tepla
Zasněžovací zařízení
Zásobníky plynu
Zásobování domácností vodou
Zásobování vodou
Zavlažování
Zkrápění
Zpracování kalu
Zvyšování tlaku

Zpětné ventily dle EN

Použití

SICCA 800-2500 PCF
ECOLINE PTF 150-600
ECOLINE PTF 800

BOA-RPL/RPL F-F
BOA-RFV
BOA-RVK
BOA-R
NORI 40 RXL / RXS
NORI 160 RXL / RXS
NORI 320 RXL / RXS
NORI 500 RXLR / RXSR
RGS
BOACHEM-RXA

Armatura

Přehled použití
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BOAX-S / BOAX-SF
BOAXMAT-S / BOAXMAT-SF
BOAX-S Gaz / BOAX-SF Gaz
BOAX-B
ISORIA 10
ISORIA 16
ISORIA 20
ISORIA 20 UL
ISORIA 25
MAMMOUTH
Centrické motýlové klapky dle AMRI

Armatury pro jaderné elektrárny

Filtry dle ASME/ANSI

ECOLINE FYC 150-600
ECOLINE FYF 800

Malé ventily: ZXNVB
Uzavírací ventily: NUCA / -A / -ES, Typ I, II, IV
Uzavírací ventily: NUCA-B (SiWi)
Uzavírací ventily: NUCA-F (SiWi)
Uzavírací ventily: NUCA-S (SiWi)
Uz. vent. se šikmým sedlem: ZYNB / ZYN
Uzav. ventily s vlnovcem: ZXNB
Membránové ventily: MXN
Uzavírací šoupátka: ZTN
Uzav. šoupátka: STAAL AKDN/AKDSN
Zpětné ventily: NUCA / -A / -ES, Typ V
Uzamyk. zpět. vent. se šikmým sedlem: RYN
Zpětné ventily tlumené RJN
Zpětné klapky: ZRN
CLOSSIA
SISTO-20NA
SISTO-DrainNA
SISTO-VentNA
SISTO-KRVNA
SISTO-RSKNA
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Bazénová technika
Cirkulace kotlů
Cukrovarnický průmysl
Čerpání kondenzátu
Čerpání vody
ČOV
Dálkové vytápění
Doprava pevných látek
Farmaceutický průmysl
Hasicí systémy
Homogenizování
Chemický průmysl
Chladicí okruhy
Jaderné elektrárny
Klimatizační zařízení
Konvenční elektrárny
Lakovací zařízení
Likvidace kalu
Likvidace odpadu
Lodní technika
Míchání
Napájení kotlů
Odsiřování spalin
Odsolování mořské vody / reverzní osmóza
Odstraňování okují
Odvodňování/kanalizace
Okruhy teplonosných olejů
Petrochemický průmysl
Plynová potrubí
Potravinářský a nápojový průmysl
Potrubí a skladovací nádrže
Prádelny/umývárny
Průmysl papíru a celulózy
Průmyslové cirkulační systémy
Rafinérie
Recirkulace
Režim podzemních vod
Suspendování
Teplovodní vytápění
Těžební průmysl
Úprava vody
Výrobní technologie
Využívání dešťové vody
Zařízení HLK
Zařízení pro zpětné získávání tepla
Zasněžovací zařízení
Zásobníky plynu
Zásobování domácností vodou
Zásobování vodou
Zavlažování
Zkrápění
Zpracování kalu
Zvyšování tlaku
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Zpětné klapky dle AMRI

SERIE 2000 PN 16/25
SERIE 2000 Class 150/300

APORIS-DEB02 / APORIS-DEB02R

DANAÏS TBTII (kryogenní) boční vstup
DANAÏS TBTII (kryogenní) s přírubami
DANAÏS TBTII (kryogenní) AL
TRIODIS 150
TRIODIS 300
TRIODIS 600

DANAÏS 150
DANAÏS 150C
DANAÏS 150T (Marine)
DANAÏS MTII Class 150
DANAÏS MTII Class 300
DANAÏS 150D
DANAÏS 300T


Motýl. klapky s dvojitou excentricitou

 



Excentrické motýlové klapky dle AMRI pro velmi nízké teploty

 

Excentrické motýlové klapky dle AMRI pro velmi vysoké zatížení



Centrické motýlové klapky

Bazénová technika
Cirkulace kotlů
Cukrovarnický průmysl
Čerpání kondenzátu
Čerpání vody
ČOV
Dálkové vytápění
Doprava pevných látek
Farmaceutický průmysl
Hasicí systémy
Homogenizování
Chemický průmysl
Chladicí okruhy
Jaderné elektrárny
Klimatizační zařízení
Konvenční elektrárny
Lakovací zařízení
Likvidace kalu
Likvidace odpadu
Lodní technika
Míchání
Napájení kotlů
Odsiřování spalin
Odsolování mořské vody / reverzní osmóza
Odstraňování okují
Odvodňování/kanalizace
Okruhy teplonosných olejů
Petrochemický průmysl
Plynová potrubí
Potravinářský a nápojový průmysl
Potrubí a skladovací nádrže
Prádelny/umývárny
Průmysl papíru a celulózy
Průmyslové cirkulační systémy
Rafinérie
Recirkulace
Režim podzemních vod
Suspendování
Teplovodní vytápění
Těžební průmysl
Úprava vody
Výrobní technologie
Využívání dešťové vody
Zařízení HLK
Zařízení pro zpětné získávání tepla
Zasněžovací zařízení
Zásobníky plynu
Zásobování domácností vodou
Zásobování vodou
Zavlažování
Zkrápění
Zpracování kalu
Zvyšování tlaku

Centrické motýlové klapky dle AMRI pro výrob. technologie

Použití

BOAX-CBV13

KE PLASTOMER
KE ELASTOMER

Armatura

Přehled použití
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ECOLINE GE1/GE2/GE3
ECOLINE GE4
DJ03

SISTO-RSK / SISTO-RSKS

PSA-KHG
PSA-KHG W
PSA-KHG M
ECOLINE BLC 1000
ECOLINE BLT 150-300
ISO F14 A / AC
ISO F14 D
ISO VU
MP-CI/MP-II
Příslušenství

 

Kulové kohouty



Zpětné klapky SISTO

Membránové ventily SISTO

SISTO-KB / SISTO-KBS
SISTO-10 / SISTO-10S
SISTO-10M
SISTO-16 / SISTO-16S
SISTO-16 RGA
SISTO-16 TWA / HWA / DLU
SISTO-20
SISTO-C
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Bazénová technika
Cirkulace kotlů
Cukrovarnický průmysl
Čerpání kondenzátu
Čerpání vody
ČOV
Dálkové vytápění
Doprava pevných látek
Farmaceutický průmysl
Hasicí systémy
Homogenizování
Chemický průmysl
Chladicí okruhy
Jaderné elektrárny
Klimatizační zařízení
Konvenční elektrárny
Lakovací zařízení
Likvidace kalu
Likvidace odpadu
Lodní technika
Míchání
Napájení kotlů
Odsiřování spalin
Odsolování mořské vody / reverzní osmóza
Odstraňování okují
Odvodňování/kanalizace
Okruhy teplonosných olejů
Petrochemický průmysl
Plynová potrubí
Potravinářský a nápojový průmysl
Potrubí a skladovací nádrže
Prádelny/umývárny
Průmysl papíru a celulózy
Průmyslové cirkulační systémy
Rafinérie
Recirkulace
Režim podzemních vod
Suspendování
Teplovodní vytápění
Těžební průmysl
Úprava vody
Výrobní technologie
Využívání dešťové vody
Zařízení HLK
Zařízení pro zpětné získávání tepla
Zasněžovací zařízení
Zásobníky plynu
Zásobování domácností vodou
Zásobování vodou
Zavlažování
Zkrápění
Zpracování kalu
Zvyšování tlaku
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Armatury

Uzavírací ventily dle EN s měkkým těsněním
BOA-SuperCompact®
PN _______________________ 6 / 10 / 16
DN __________________________ 20 – 200
t [°C] ________________ -10 až +120

Provedení: Mezipřírubový uzavírací ventil, provedení se superkompaktní stavební
délkou podle EN 558/94, šikmé provedení sedla s přímým horním dílem, otvory
k vystředění přírub, jako koncová armatura s možností demontáže za armaturou,
izolační kryt se zabranou proti kondenzaci jako standard, ukazatel polohy, omezení
zdvihu, měkké hlavní a zpětné těsnění, bez údržby, možnost úplné izolace.
Použití: Teplovodní topné systémy až do 120 °C. Klimatizační systémy. Není
vhodný pro média s obsahem minerálních olejů, páru nebo média, napadající
EPDM a litinu. Jiná média na vyžádání.

A m, e

Katalogový sešit 7113.1

BOA-Compact®
PN ___________________________ 6 / 16
DN ________________________ 15 – 200
t [°C] ________________ -10 až +120

Provedení: Přírubový uzavírací ventil s krátkou stavební délkou podle
EN 558/14, šikmé provedení sedla, přímý horní díl, škrticí kuželka s povlakem
EPDM, měkké hlavní a zpětné těsnění, ukazatel polohy, aretační zařízení, izolační
kryt se zábranou proti kondenzaci, omezení zdvihu, bez údržby, možnost úplné
izolace.
Použití: Systémy vytápění teplou vodou až 120 °C. Klimatizační zařízení.
Nevhodný pro kapaliny s obsahem minerálních olejů a pro páry a kapaliny
schopné narušit EPDM a šedou litinu. Další média na vyžádání.

A m, e

Katalogový sešit 7112.1

BOA-Compact® EKB
PN ________________________________ 16
DN ________________________ 15 – 200
t [°C] __________________ -10 až +80

A m, e

Provedení: Přírubový uzavírací ventil s kompaktní stavební délkou pro systémy
zásobování pitnou vodou; elektrostaticky nanášený plastový povlak uvnitř i zvenčí,
šikmé provedení sedla s přímým horním dílem, škrticí kuželka s povlakem EPDM,
ukazatel polohy, aretační zařízení, omezení zdvihu, měkké hlavní a zpětné těsnění,
bez údržby (schválení DVGW - PN 10).
Použití: Systémy zásobování pitnou vodou. Klimatizační systémy. Chladicí okruhy.
Pro instalaci v měděném potrubí se musí dodržovat instalační pokyny. Není vhodný
pro média s obsahem minerálních olejů, páru nebo média, napadající EPDM
a litinu. Jiná média na vyžádání.
Katalogový sešit 7112.11

BOA®-W
PN ___________________________ 6 / 16
DN ________________________ 15 – 200
t [°C] ________________ -10 až +120

A m

Provedení: Přírubový uzavírací ventil s horizontálním sedlem a se standardní
stavební délkou; kompaktní kuželka s povlakem EPDM, měkké hlavní a zpětné
těsnění; bez údržby, možnost úplné izolace.
Použití: Systémy vytápění teplou vodou až 120 °C dle. Nevhodný pro média
s obsahem minerálních olejů, pro páru nebo média narušující EPDM a šedou
litinu. Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 7111.1

A
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Uzavírací ventily dle EN s vlnovcem
BOA®-H (JL1040)
PN ________________________________ 16
DN ________________________ 15 – 300
t [°C] ________________ -10 až +300

Provedení: Přírubový uzavírací ventil s vlnovcem, přímý horní díl, s uzavírací
a škrtící kuželkou, sériový ukazatel polohy s barevným naváděcím systémem
k rozlišení provedení, vyměnitelná kuželka, chráněný vlnovec při kompletně
otevřené armatuře, dosedací plochy z Cr- nebo CrNi-oceli, odolné proti
opotřebení a korozi.
Použití: Systémy vytápění teplou vodou až 120 °C. Systémy vytápění
horkou vodou. Systémy pro přenos tepla. Obecně použitelné pro páru
v oblasti TZB a v průmyslu. Další média na vyžádání.

A m

Katalogový sešit 7150.1

BOA®-H (JS1025)
PN __________________________ 16 / 25
DN ________________________ 15 – 350
t [°C] ________________ -10 až +350

Provedení: Přírubový uzavírací ventil s vlnovcem, přímý horní díl, s uzavírací
a škrtící kuželkou, sériový ukazatel polohy s barevným naváděcím systémem
k rozlišení provedení, vyměnitelná kuželka, chráněný vlnovec při kompletně
otevřené armatuře, dosedací plochy z Cr- nebo CrNi-oceli, odolné proti
opotřebení a korozi.
Použití: Systémy vytápění teplou vodou. Systémy vytápění horkou
vodou. Systémy pro přenos tepla. Obecně použitelné pro páru
v oblasti TZB a v průmyslu. Další média na vyžádání.

A m

Katalogový sešit 7150.1

BOA®-H/HE/HV/HEV
PN __________________________ 25 / 40
DN ________________________ 10 – 350
t [°C] ________________ -10 až +450

Provedení: Přírubový uzavírací ventil s vlnovcem, přímý horní díl, s uzavírací
a škrtící kuželkou, sériový ukazatel polohy s barevným naváděcím systémem
k rozlišení provedení, vyměnitelná kuželka, chráněný vlnovec při kompletně
otevřené armatuře, dosedací plochy z Cr- nebo CrNi-oceli, odolné proti
opotřebení a korozi.
Použití: Systémy vytápění teplou vodou. Systémy vytápění horkou
vodou. Systémy pro přenos tepla. Obecně použitelné pro páru
v oblasti TZB a v průmyslu. Další média na vyžádání.

A m, e, p

Katalogový sešit 7161.1

NORI® 40 ZXLBV/ZXSBV
PN __________________________ 25 / 40
DN ________________________ 10 – 200
t [°C] ________________ -10 až +450

A m

Provedení: Uzavírací ventil s přírubami nebo přivařovacími konci s vlnovcem,
přímý horní díl, s uzavírací nebo škrtící kuželkou, dvoudílné vřeteno, dosedací
plochy z Cr- nebo CrNi-oceli, odolné proti opotřebení a korozi.
Použití: Průmyslová zařízení, technická zařízení budov, energetika a stavba lodí.
Pro vodu, páru, plyn a další neagresivní média. Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 7168.1

NORI® 40 ZXLB/ZXSB
PN __________________________ 25 / 40
DN ________________________ 10 – 200
t [°C] ________________ -10 až +450

A m

A

Provedení: Uzavírací ventil s přírubami nebo přivařovacími konci s vlnovcem,
přímý horní díl, s vyměnitelnou uzavírací nebo škrtící kuželkou, dvoudílné
vřeteno, dosedací plochy z Cr- nebo CrNi-oceli, odolné proti opotřebení a korozi.
Použití: Průmyslová zařízení, technická zařízení budov, energetika a stavba lodí.
Pro vodu, páru, plyn a další neagresivní média. Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 7165.1

Pohon
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Armatury

Uzavírací ventily dle EN s vlnovcem
NORI® 40 ZYLB/ZYSB
PN ___________________________ 25 / 40
DN ________________________ 15 – 300
t [°C] ________________ -10 až +450

Provedení: Uzavírací ventil s přírubami nebo přivařovacími konci s vlnovcem,
šikmý horní díl, s vyměnitelnou škrtící kuželkou (do DN 100), resp. uzavírací
kuželkou (do DN 125), jednodílné těleso s neotáčivým vřetenem; ukazatel polohy,
omezení zdvihu, aretační zařízení, dosedací plochy z Cr- nebo CrNi-oceli, odolné
proti opotřebení a korozi.
Použití: Systémy pro přenos tepla, průmyslová zařízení, technická
zařízení budov. Pro teplonosné oleje, vodu, páru, plyn a další
neagresivní média. Další média na vyžádání.

A m

Katalogový sešit 7160.1

BOACHEM®-ZXAB/ZYAB
PN __________________________ 10 – 40
DN ________________________ 15 – 200
t [°C] ________________ -10 až +400

A m, e, p

Provedení: Uzavírací ventil s přírubami s vlnovcem, z nerezové oceli, s přímým
nebo šikmým horním dílem, s vyměnitelnou uzavírací nebo škrtící kuželkou.
Použití: Průmysl, výrobní technologie, technická zařízení budov, potravinářský
a nápojový průmysl, pro agresivní média. Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 8146.1 / 8151.1

Uzavírací ventily dle EN s ucpávkou
NORI® 40 ZXL/ZXS
PN ___________________________ 25 / 40
DN _________________________ 10 – 400
t [°C] ________________ -10 až +450

A m

Provedení: Uzavírací ventil s přírubami nebo přivařovacími konci s ucpávkou,
přímý horní díl, s uzavírací nebo škrtící kuželkou. Otáčivé vřeteno, dosedací
plochy z Cr- nebo CrNi-oceli odolné proti opotřebení a korozi.
Použití: Průmyslová zařízení, technická zařízení budov, elektrárny a stavba lodí.
Pro vodu, páru, plyn a jiná neagresivní média. Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 7621.1

NORI® 40 ZXLF/ZXSF
PN ___________________________ 25 / 40
DN ________________________ 10 – 200
t [°C] ________________ -10 až +450

A m, e, p

Provedení: Uzavírací ventil s přírubami nebo přivařovacími konci s ucpávkou,
přímý horní díl, s uzavírací nebo škrtící kuželkou. Neotáčivé vřeteno, integrovaný
ukazatel polohy, dosedací plochy z Cr- nebo CrNi-oceli odolné proti opotřebení
a korozi.
Použití: Průmyslová zařízení, technická zařízení budov, elektrárny a stavba
lodí. Pro vodu, páru, plyn a jiná neagresivní média. Další média na
vyžádání.
Katalogový sešit 7622.1

A
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Uzavírací ventily dle EN s ucpávkou
NORI® 160 ZXL/ZXS
PN ________________________ 63 – 160
DN ________________________ 10 – 200
t [°C] ________________ -10 až +550

A m

Provedení: Uzavírací ventil s přírubami nebo přivařovacími konci s ucpávkou,
přímý horní díl, s uzavírací nebo škrtící kuželkou. Otáčivé vřeteno, dosedací
plochy z 17% Cr-oceli odolné proti opotřebení a korozi nebo ze stelitu.
Použití: Průmyslová zařízení, elektrárny, výrobní technologie a stavba lodí. Pro
vodu, páru, plyn, olej a jiná neagresivní média. Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 7633.1

NORI® 160 ZXLF/ZXSF
PN ________________________ 63 – 160
DN ________________________ 10 – 200
t [°C] ________________ -10 až +550

A m, e, p

Provedení: Uzavírací ventil s přírubami nebo přivařovacími konci s ucpávkou,
přímý horní díl, s uzavírací nebo škrtící kuželkou. Neotáčivé vřeteno, integrovaný
ukazatel polohy, dosedací plochy z 17% Cr-oceli odolné proti opotřebení a korozi
nebo ze stelitu.
Použití: Průmyslová zařízení, elektrárny, výrobní technologie a stavba lodí.
Pro vodu, páru, plyn, olej a jiná neagresivní média. Další média na
vyžádání.
Katalogový sešit 7633.1

NORI® 320 ZXLF/ZXSF
PN ________________________ 250 – 320
DN ________________________ 65 – 200
t [°C] ________________ -10 až +550

A m, e, p

Provedení: Uzavírací ventil s přírubami nebo přivařovacími konci s ucpávkou,
přímý horní díl, s uzavírací nebo škrtící kuželkou. Neotáčivé vřeteno, integrovaný
ukazatel polohy, dosedací plochy z 17% Cr-oceli odolné proti opotřebení a korozi
nebo ze stelitu.
Použití: Průmyslová zařízení, elektrárny, výrobní technologie a stavba lodí.
Pro vodu, páru, plyn, olej a jiná neagresivní média. Další média na
vyžádání.
Katalogový sešit 7653.1

NORI® 320 ZXSV
PN _______________________ 250 – 320
DN __________________________ 10 – 50
t [°C] ________________ -10 až +580

A m, e, p

Provedení: Uzavírací ventil s přivařovacími konci s ucpávkou, přímý horní díl, se
škrtící kuželkou. Neotáčivé vřeteno, bajonetový typ tělesa připojený třmenem,
integrovaný ukazatel polohy, dosedací plochy ze stelitu.
Použití: Průmyslová zařízení, elektrárny, výrobní technologie a stavba lodí. Pro
vodu, páru, plyn, olej a jiná neagresivní média. Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 7640.1

NORI® 500 ZXSV
PN ________________________ 250 – 500
DN __________________________ 10 – 65
t [°C] ________________ -10 až +650

A m, e, p

A

Provedení: Uzavírací ventil s přivařovacími konci s ucpávkou, přímý horní díl, se
škrtící kuželkou. Neotáčivé vřeteno, bajonetový typ tělesa připojený třmenem,
integrovaný ukazatel polohy, dosedací plochy ze stelitu.
Použití: Průmyslová zařízení, elektrárny, výrobní technologie a stavba lodí. Pro
vodu, páru, plyn, olej a jiná neagresivní média. Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 7641.1

Pohon
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Uzavírací ventily dle EN s ucpávkou
NORI® 500 ZXLR/ZXSR
PN _______________________ 250 – 500
DN __________________________ 10 – 50
t [°C] ________________ -10 až +580

A m, e, p

Provedení: Uzavírací ventil s přírubami nebo přivařovacími konci s ucpávkou,
přímý horní díl, se škrtící kuželkou. Neotáčivé vřeteno, integrovaný ukazatel
polohy, dosedací plochy ze stelitu.
Použití: Průmyslová zařízení, elektrárny, výrobní technologie a stavba lodí. Pro
vodu, páru, plyn, olej a jiná neagresivní média. Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 7655.1

BOACHEM®-ZXA/ZYA
PN __________________________ 10 – 40
DN ________________________ 15 – 300
t [°C] ________________ -10 až +400

A m

Provedení: Uzavírací ventil s přírubami, s ucpávkou, z nerezové oceli, přímý
nebo šikmý horní díl, otáčivé vřeteno, s uzavírací nebo škrticí kuželkou.
Použití: Průmysl, výrobní technologie, technická zařízení budov, potravinářský
a nápojový průmysl, pro agresivní média. Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 8149.1 / 8148.1

ECOLINE VA 16
PN ________________________________ 16
DN ________________________ 15 – 250
t [°C] ________________ -10 až +300

Popis: Přírubový uzavírací ventil s ucpávkou. Z litiny, v průchozím tvaru, otáčivé
vřeteno, s uzavírací nebo škrticí kuželkou. Připojovací příruba dle normy EN.
Použití: Dálkové vytápění, zásobování domácností vodou, klimatizační systémy,
chladicí okruhy, Horkovodní topné systémy, zásobování vodou.

Katalogový sešit 7251.1

Uzavírací ventily dle ASME/ANSI
SICCA® 150-600 GLC
Class _____________ 150 / 300 / 600
NPS ______________________ 2" – 10"
t [°C] ___________________ 0 až +593

Provedení: Uzavírací ventil z ocelolitiny podle BS 1873 s přírubovým víkem.
Otáčivé a stoupající vřeteno. Dosedací plochy s pancéřováním z 13% Cr oceli/
stelitu. Grafitové těsnění a těsnivo ucpávky. Poměry tlak/teplota podle B16.34.
Přírubové/přivařovací konce podle norem ASME B16.5/ASME B16.25. Stavební
délka podle ASME B16.10, zkoušky ventilu podle API 598. K dostání i z uhlíkové
oceli, nízko legované oceli a nerezové oceli.
Použití: Rafinérie, elektrárny, obecný průmysl a výrobní technologie. Pro vodu,
páru, plyn oleje a neagresivní média. Další aplikace na vyžádání.

A m, e

Katalogový sešit 7245.2

A
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Uzavírací ventily dle ASME/ANSI
SICCA® 900-2500 GLC
Class __________ 900 / 1500 / 2500
NPS ________________________ 2" – 8"
t [°C] ___________________ 0 až +650

Provedení: Uzavírací ventil z ocelolitiny se šikmým sedlem podle ASME B16.34,
se samotěsnicím víkem. Vřeteno s vnějším závitem a třmenem. Stoupající vřeteno
a nestoupající ruční kolo. Dosedací plochy z pancéřovaného stelitu, včetně zpětného těsnění. Grafitové těsnicí kroužky a ucpávka. Poměry tlak/teplota podle B16.34.
Přivařovací konce podle ASME B16.25. Stavební délka podle ASME B16.10, zkoušky
ventilu podle API 598. K dostání i z uhlíkové oceli a legované oceli.
Použití: Elektrárny, obecný průmysl a výrobní technologie. Pro vodu, páru, plyn
oleje a neagresivní média. Další aplikace na vyžádání.

A m, e

Katalogový sešit 7242.2

SICCA® 800-2500 GLF
Class __________ 800 / 1500 / 2500
NPS _______________________ ½" – 2"
t [°C] ___________________ 0 až +593

Provedení: Uzavírací ventil z kované oceli podle API 602 (800/1500)/ASME B16.34
(2500). Přírubové víko (800) nebo přivařené víko (1500/2500). Vřeteno s vnějším
závitem. Integrované těsnění tělesa z pancéřovaného stelitu, dosedací plochy disku
z 13 % Cr-oceli/pancéřovaného stelitu. Grafitové těsnicí kroužky a ucpávka. Poměr
teplota/tlak podle ASME B16.34. Závitové potrubní připojení NPT (F) podlet ASME
B1.20.1. Přivařovací konce podle ASME B16.11. Stavební délka podle standardu
výrobce. Zkoušky ventilu podle API 598. K dostání i z uhlíkové oceli a legované oceli.
Použití: Rafinérie, elektrárny, obecný průmysl a výrobní technologie. Pro vodu, páru,
plyn oleje a neagresivní média. Další aplikace na vyžádání.

A m, e (jen Class 1500 / 2500)

Katalogový sešit 7240.1

ECOLINE GLC 150-600
Class _____________ 150 / 300 / 600
NPS _______________________ 2" – 10"
t [°C] __________________ max. +427

Provedení: Uzavírací ventil podle BS 1873. Ocelolitina A216 WCB trim 8 (stelit /
13% Cr), třída 150/300/600 a trim 5 (stelit/stelit), class 600. Poměr tlak/teplota
podle ASME B16.34. Rozměry přírub podle ASME B 16.5. Stavební délka podle
ASME B 16.10. Zkoušky podle API 598. Přírubové víko, vřeteno s vnějším závitem
a třmen, grafitová ucpávka, těsnicí kroužky nerezová ocel/grafit.
Použití: Rafinérie, elektrárny, průmysl obecně a výrobní technologie. Pro vodu,
páru, olej, plyn. Další média na vyžádání.

A m, e

Katalogový sešit 7362.12

ECOLINE GLF 150-600
Class _____________ 150 / 300 / 600
NPS _______________________ ½" – 2"
t [°C] __________________ max. +425

Provedení: Uzavírací ventil podle API 602. Kovaná ocel A 105, trim 8 (stelit /
13% Cr). Poměr tlak/teplota podle ASME B16.34. Přírubové připojení dle ASME
B16.5. Stavební délka dle ASME B 16.10. Zkoušky podle API 598. Provedení
s přírubovým víkem, vřeteno s vnějším závitem a třmen, grafitové těsnění, těsnicí
kroužky nerezová ocel/grafit. Redukovaný průtok.
Použití: Průmyslové aplikace, elektrárny, výrobní technologie, rafinerie, ropa
a stavba lodí; pro vodu, páru, plyn, olej a další neagresivní média.

A m, e

Katalogový sešit 7361.13

ECOLINE GLF 800
Class ____________________________ 800
NPS _______________________ ½" – 2"
t [°C] __________________ max. +425

Provedení: Uzavírací ventil podle API 602. Kovaná ocel A 105, trim 8 (stelit /
13% Cr). Poměr tlak/teplota podle ASME B16.34. Závitové konce (NPT) podle
ASME B1.20.1, přivařovací hrdla (SW) podle ASME B 16.11. Zkoušky podle API
598. Provedení s přírubovým víkem, vřeteno s vnějším závitem a třmen, grafitové
těsnění, těsnicí kroužky nerezová ocel/grafit. Redukovaný průtok.
Použití: Průmyslové aplikace, elektrárny, výrobní technologie, rafinerie, ropa
a stavba lodí; pro vodu, páru, plyn, olej a další neagresivní média.

A m, e

A

Katalogový sešit 7361.14
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Uzavírací ventily dle ASME/ANSI
ECOLINE GLV 150-300
Class _____________________ 150 / 300
NPS ______________________ 2" – 12"
t [°C] __________________ max. +816

Provedení: Uzavírací ventil dle ASME B16.34. ocelolitina A351 CF8/CF8M.
Trim 2 (304/304) a Trim 10 (316/316) pro Class 150/300. Meze tlak-teplota podle
ASME B 16.34.Rozměry přírub dle ASME B16.5. Stavební délka dle ASME B16.10.
Zkoušky podle API 598.Provedení s přírubovým víkem. Vřeteno s vnějším závitem
a třmen. Integrované dosedací plochy. Grafitová ucpávka. Těsnicí kroužky
nerezová ocel/grafit.
Použití: Jemná chemie, potravinářský průmysl, obecný průmysl. Pro vodu, páru,
plyn a další média. Další použití na vyžádání.

A m, e

Regulační systém
BOA-Systronic®
PN _____________________ 6 / 10 / 16
DN ________________________ 20 – 200
t [°C] _______________ +20 až +120

Provedení: Energeticky úsporný systém pro koordinovaný provoz čerpadla a regulačního ventilu.
Systém poskytuje komplexní řešení navržené pro přístup k potenciálu úspor hydraulického
systému. Tím se nezávisle na použité technologii čerpadla může dosáhnout navíc až 50 %
úspor elektrické energie a současně snížit primární energetické náklady díky nižším teplotám
na zpátečce. Systém může být kombinován se všemi řídicími systémy a všemi čerpadly s řídicím
vstupem 0 – 10 V. Jednoduchá integrace do automatizačních systémů s volitelným BACnet-Gateway.
Použití: Systém regulace teploty na přívodu topných a klimatizačních systémů
s objemovými průtoky od 0,5 do185 m3/h a pro teplotní spád 3 až 30°K.
Závitové (DN20) nebo přírubové (DN25 à DN200) připojení k potrubí; vhodný
pro připojení všech typů generátorů tepla (kotle, dálkové topení), pro všechny
hlavní rozdělovače, všechny řídicí systémy a všechny teploty na přívodu.

Katalogový sešit 7540.1

Regulační a vyvažovací ventily dle EN
BOA-CVE C/CS/IMS/EKB
PN ______________________ 6 / 10 / 16
DN ________________________ 15 – 200
t [°C] ________________ -10 až +120

Provedení: Regulační ventil BOA-C, BOA-CS, BOA-C EKB a BOA-Control IMS. Jednodílné
tlakonosné těleso s měkkým těsněním. Míra netěsnosti 0,05% až po úplnou těsnost při
hodnotách Kvs mezi 6,3 a 700 m³/h a uzavírací tlak až do 16 bar. SA elektrickými pohony,
řízenými inteligentními mikroprocesory, s řídící silou 1 200 N až 14 000 N, možná elektronická
konfigurace charakteristiky armatury, hodnoty Kvs, řídícího signálu a času pomocí PC-tool
nebo manuální parametrizace. Konfigurace na přání zákazníka může provést kvalifikovaný
personál KSB ve výrobním závodě.
Použití: Teplovodní systémy vytápění do 120 °C. Ventilační a klimatizační systémy, systémy
zásobování vodou. Pitná voda. Nevhodné pro média s obsahem minerálních olejů, pro páru
nebo média narušující EPDM nebo litinu bez povlaku. IMS není vhodný pro otevřené okruhy.
Další média na vyžádání.

A e

Katalogový sešit 7520.1

A
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Regulační a vyvažovací ventily dle EN
BOA®-CVE H / BOA®-CVP H
PN __________________________ 16 / 25
DN ________________________ 20 – 150
t [°C] ________________ -10 až +350

Provedení: Regulační ventil se snadnou obsluhou s lineární nebo rovnoměrnou
procentuální regulační charakteristikou pro hodnoty Kvs od 2,5 až 340 m3/h a pro
hodnoty uzavíracího tlaku až do 25 bar, všechny vnitřní součásti lze snadno
vyměnit bez speciálního nářadí, včetně oboustranně použitelného sedla; snížená
hladina hluku pomocí dvoustupňové redukce tlaku v kombinaci s parabolickou
kuželkou a klece s více otvory. K dispozici s elektrickým (BOA-CVE H) nebo
pneumatickým (BOA-CVP H) pohonem.
Použití: Průmysl obecně, výrobní technologie, konstrukce zařízení, chladicí
okruhy, systémy vytápění.

A e (BOA-CVE H), p (BOA-CVP H)

Katalogový sešit 7525.1

BOA®-H Mat E
PN __________________________ 16 / 25
DN ________________________ 20 – 150
t [°C] ________________ -10 až +350

A e

Provedení: Automatizovaný uzavírací ventil s elektrickými pohony a 3-bodovým
ovládáním, ovládací síly od 2 000 N do 14 000 N, vřeteno utěsněno
bezúdržbovou těsnicí manžetou z PTFE (až do 250°C) nebo grafitovou ucpávkou
(až do 350°C).
Použití: Obecná průmyslová zařízení, výrobní technologie, konstrukce zařízení,
chladicí okruhy, topné systémy.

Katalogový sešit 7135.1

BOA®-H Mat P
PN __________________________ 16 / 25
DN ________________________ 20 – 150
t [°C] ________________ -10 až +350

A p

Provedení: Automatizovaný uzavírací ventil s pneumatickými pohony
a s volitelným otevíráním nebo zavíráním pružinou, ovládací síly od 1 200 N
do 26 000 N, vřeteno utěsněno bezúdržbovou těsnicí manžetou z PTFE (až do
250 °C) nebo grafitovou ucpávkou (až do 350 °C).
Použití: Obecná průmyslová zařízení, výrobní technologie, konstrukce zařízení,
chladicí okruhy, topné systémy.

Katalogový sešit 7136.1

BOA-Control® IMS
PN _________________________________ 16
DN ________________________ 15 – 350
t [°C] ________________ -10 až +120

Provedení: Regulační ventil s elektronickým čidlem měření průtoku a teploty
s měřicím počítačem BOATRONIC-2 pro hydraulické vyrovnání krátkodobých
měření, s BOATRONIC M-420 pro analogový přenos signálu, např. do domovní
dozorny, nezávisle na minimálních tlakových diferencích, s konstantní přesností
v rozsahu celého zdvihu, vztaženo na koncovou hodnotu. Standardně aretační
zařízení a omezení zdvihu. Bez údržby, bez azbestu, úplná izolace možná.
Použití: Systémy pro vytápění teplou vodou až 120 °C. Studená voda pro klimatizační
zařízení. Není vhodný pro média s obsahem minerálních olejů, pro páru a pro média,
napadající EPDM a nepovrstvenou ocelolitinu, např. otevřené chladicí okruhy.

A m, e

Katalogový sešit 7128.1

BOA-Control® SAR
PN ________________________________ 16
DN __________________________ 10 – 50
t [°C] ________________ -25 až +150

A m

A

Provedení: Vyvažovací ventil; měření tlakové diference pro měření průtoku
s měřicím počítačem PFM 2000, digitální ukazatel polohy se 40 nastaveními
aretačního zařízení a s omezením zdvihu. Bez údržby.
Použití: Systémy pro vytápění teplou vodou až 150 °C. Klimatizační zařízení.
Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 7129.1

Pohon
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Regulační a vyvažovací ventily dle EN
CONDA®-VRC/VSM/VLC
PN ____________________ 16 / 40 / 64
DN ________________________ 25 – 150
t [°C] __________________ -10 až +70

Provedení: Přímo působící pojistný/přepouštěcí ventil podle ISO 5752, řada 1,
DIN 3202, NF 29305-1. Těleso vyrobeno z tvárné litiny, píst, vřeteno a sedlo
z nerezové oceli. Přírubové spoje podle norem EN.
Použití: Ve vodovodech jako pojistný/přepouštěcí ventil, v hasicích systémech
pro přepouštění nadbytečného tlaku vyvolaného čerpáním, v zavlažovacích
systémech jako účinná ochrana proti vodnímu rázu, v průmyslových závodech,
v budovách.
Katalogový sešit 9193.51 / 9194.51 / 9195.51

CONDA®-NCV
PN ________ 10 / 16 / 25 / 40 / 64
DN _____________________ 100 – 2000
t [°C] __________________ -10 až +70

Provedení: Jehlový regulační ventil, pístové provedení, axiální průtok. Těleso,
válec a píst z tvárné litiny s epoxidovým nátěrem. Sedlo z nerezové oceli,
kroužek z NBR nebo EPDM. Připojovací příruba podle normy EN.
Použití: Škrcení a uzavírání v zařízeních pro zásobování vodou a v čerpacích
stanicích.

Odvzdušňovací ventily
BOAVENT®-AVF/SVF/SIF/SVA
PN __________________________ 16 / 40
DN ________________________ 25 – 300
t [°C] __________________ -10 až +70

Provedení: Tři funkce, automatický odvzdušňovací ventil s jedním nebo dvěma
plováky. Těleso z tvárné litiny. Jednoduché provedení s polypropylénovým
plovákem, dvojité provedení s plovákem z nerezové oceli. Přírubové spoje
podle norem EN. Odvzdušňovací ventil zajišťuje správný provoz potrubní sítě,
umožňuje vstup a výstup velkých množství vzduchu a uvolňuje vzduchové
kapsy za provozu.
Použití: Systémy rozvodu vody, čistá nebo odpadní voda, zavlažování, surová
odpadní voda.
Katalogový sešit 9166.51 / 9167.51 / 9168.51 / 9169.51
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Najížděcí a regulační ventily
ZJSVA/ZXSVA
PN ___________________ max. 600 bar
DN ________________________ 65 – 250
t [°C] ________________ -10 až +650

A m, e, p

Provedení: Najížděcí a regulační ventil se samotěsnicím víkem, těleso kované
z ingotu, dosedací plochy ze stelitu odolného proti opotřebení a korozi. Pevná
škrtící kuželka pro vysoké tlakové diference.
Použití: Průmyslová zařízení, elektrárny, výrobní technologie a stavba lodí. Pro
vodu, páru, plyn, olej a další neagresivní média. Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 7253.1

Najížděcí ventil pro napájecí vodu
ZJSVM / RJSVM
PN ___________________ max. 600 bar
DN _______________________ 100 – 800
t [°C] ________________ -10 až +450

Provedení: 2-cestný ventil se samotěsnicím víkem, těleso kované z ingotu, do
tvaru Z nebo T, dosedací plochy ze stelitu odolného proti opotřebení a korozi.
Ovládaný protékajícím médiem.
Použití: Průmyslová zařízení, elektrárny, výrobní technologie a stavba lodí. Pro
vodu, páru, plyn, olej a další neagresivní média. Další média na vyžádání.

A m, e, p

A

Pohon
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Uzavírací šoupátka dle EN
COBRA-SGP/SGO/SGF
PN ___________________________ 16 / 25
DN ________________________ 40 – 600
NPS ________________________ 1" – 2"
t [°C] __________________ -10 až +70

Provedení: Uzavírací šoupátko s pryžovým klínem s přírubovým víkem,
zapouzdřené pouzdry, s otáčivým nestoupavým vřetenem. Přírubové spoje
podle norem EN. Stavební délka podle EN 558/14 a EN 558/15. Těleso z tvárné
litiny.
Použití: Systémy zásobování vodou, čisticí systémy, klimatizační systémy.

Katalogový sešit 8191.51

COBRA-SMP
PN _________________________________ 16
DN ________________________ 40 – 600
t [°C] ________________ -10 až +110

Provedení: Uzavírací šoupátko s těsněním kov na kov, s přírubovým víkem,
zapouzdřené šrouby, s otáčivým nestoupavým vřetenem. Přírubové spoje podle
norem EN. Stavební délka podle EN 558/14 a EN 558/15. Těleso a klín z tvárné
litiny, vřeteno a dosedací plochy z nerezové oceli.
Použití: Zásobování vodou, topné systémy, klimatizační zařízení, obecný
průmysl, čistá voda a TZB.

Katalogový sešit 8193.52

ECOLINE SP/SO
PN _____________________ 10 / 16 / 25
DN ________________________ 40 – 600
t [°C] ________________ -10 až +110

Provedení: Uzavírací šoupátko s těsněním kov na kov, s přírubovým víkem,
zapouzdřené šrouby, s otáčivým nestoupavým vřetenem. Přírubové spoje podle
norem EN. Stavební délka podle EN 558/14 a EN 558/15. Těleso a klín z šedé
litiny, dosedací plochy z mosazi.
Použití: Zásobování vodou, topné systémy, klimatizační zařízení, obecný
průmysl, čistá voda a TZB.

Katalogový sešit 8192.51

STAAL® 40 AKD/AKDS
PN __________________________ 10 – 40
DN ________________________ 50 – 800
t [°C] ________________ -10 až +400

A m, e, p

Provedení: Uzavírací šoupátko přírubové nebo s přivařovacími konci,
s přírubovým víkem, těleso z kované nebo svařované oceli, neotáčivé vřeteno,
pohyblivé klíny pro přesné slícování na sedla. Dosedací plochy z korozivzdorné
oceli se 17 % Cr, odolné proti opotřebení.
Použití: Průmyslová zařízení, elektrárny, výrobní technologie a stavba lodí. Pro
vodu, páru, plyn, olej a další neagresivní média. Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 7364.1

ECOLINE GT 40
PN __________________________ 10 – 40
DN ________________________ 50 – 600
t [°C] ________________ -10 až +400

A m, e

Provedení: Přírubové šoupátko s přírubovým víkem, těleso z ocelolitiny,
stoupající neotáčivé vřeteno, s pružným klínem, dosedací plochy z korozivzdorné
oceli se 17 % Cr, odolné proti opotřebení, resp. ze stelitu.
Použití: Průmyslová zařízení, výrobní technologie a stavba lodí. Pro vodu, páru,
plyn, olej a další neagresivní média. Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 7367.1

A
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Uzavírací šoupátka dle EN
STAAL® 100 AKD/AKDS
PN ________________________ 63 – 100
DN ________________________ 50 – 500
t [°C] ________________ -10 až +550

A m, e, p

Provedení: Uzavírací šoupátko přírubové nebo s přivařovacími konci,
s přírubovým víkem, těleso z kované nebo svařované oceli, neotáčivé vřeteno,
pohyblivé klíny pro přesné slícování na sedla. Dosedací plochy z oceli se 17 % Cr
nebo stelitu, odolné proti korozi a opotřebení.
Použití: Průmyslová zařízení, elektrárny, výrobní technologie a stavba lodí. Pro
vodu, páru, plyn, olej a další neagresivní média. Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 7331.1

AKG-A/AKGS-A
PN ________________________ 63 – 160
DN ________________________ 80 – 300
t [°C] ________________ -10 až +550

A m, e, p

Provedení: Uzavírací šoupátko přírubové nebo s přivařovacími konci, se
samotěsnicím víkem, těleso z kované nebo svařované oceli, neotáčivé vřeteno,
pohyblivé klíny pro přesné slícování na sedla. Dosedací plochy z oceli se 17 % Cr
nebo ze stelitu, odolné proti korozi a opotřebení.
Použití: Průmyslová zařízení, elektrárny, výrobní technologie a stavba lodí. Pro
vodu, páru, plyn, olej a další neagresivní média. Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 7338.1

ZTS
PN __________________ max. 600 bar
DN ________________________ 50 – 800
t [°C] ________________ -10 až +650

A m, e, p

Provedení: Uzavírací šoupátko s přivařovacími konci, se samotěsnicím víkem,
těleso kované z ingotu, dosedací plochy ze stelitu odolného proti korozi
a opotřebení, pohyblivé klíny pro přesné slícování na sedla armatury.
Použití: Průmyslová zařízení, elektrárny, výrobní technologie a stavba lodí. Pro
vodu, páru, plyn, olej a další neagresivní média. Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 7451.1

Tlaková pojistka UGS
PN
DN

_____________________________ ≥ 63
________________________________ 15

Provedení: Pružinová pojistka tělesa proti přetlaku s pojistnou membránou, se
samotěsnicím víkem.

Katalogový sešit 7300.1

A

Pohon
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Uzavírací šoupátka dle ASME/ANSI
SICCA® 150-600 GTC
Class _____________ 150 / 300 / 600
NPS _______________________ 2" – 24"
t [°C] ___________________ 0 až +593

Provedení: Uzavírací šoupátko z ocelolitiny podle API 600 s přírubovým
víkem. Vřeteno s vnějším závitem. Pohyblivé klíny, neotáčivé stoupající vřeteno
a nestoupající ruční kolo. Dosedací plochy s pancéřováním z oceli s 13% Cr/
stelitu. Grafitové těsnění a ucpávka. Poměr tlak/teplota podle ASME B16.34.
Přírubové/ přivařovací konce podle ASME B16.5/ASME B16.25. Stavební délka
podle ASME B16.10, zkoušky armatur podle API 598. K dostání z uhlíkové oceli,
nízko legované oceli a nerezové oceli.
Použití: Elektrárny, obecný průmysl a výrobní technologie. Pro vodu, páru, plyn,
olej a neagresivní média. Další aplikace na vyžádání.

A m, e

Katalogový sešit 7244.2

SICCA® 900-2500 GTC
Class __________ 900 / 1500 / 2500
NPS ______________________ 2" – 24"
t [°C] ___________________ 0 až +650

Provedení: Uzavírací šoupátko z ocelolitiny podle ASME B16.34. Samotěsnicí
víko, konstrukce s dvoudílnými klíny. Vřeteno s vnějším závitem. Stoupající
vřeteno, nestoupající ruční kolo. Dosedací plochy s pancéřováním ze stelitu,
včetně zpětného těsnění. Grafitové těsnění a ucpávka. Poměr tlak/teplota podle
ASME B16.34. Přivařovací konce podle ASME B16.5/ASME B16.25. Stavební
délka podle ASME B16.10, zkoušky armatur podle API 598. K dostání z uhlíkové
oceli a legované oceli.
Použití: Elektrárny, obecný průmysl a výrobní technologie. Pro vodu, páru, plyn,
olej a neagresivní média. Další aplikace na vyžádání.

A m, e

Katalogový sešit 7241.2

SICCA® 800-1500 GTF
Class ___________________ 800 / 1500
NPS _______________________ ½" – 2"
t [°C] ___________________ 0 až +593

Provedení: Uzavírací šoupátko z kované oceli podle API 602. Přírubové víko
(800) nebo přivařené víko (1500). Konstrukce s pevnými klínem. Vřeteno
s vnějším závitem. Dosedací plochy s pancéřováním z oceli s 13% Cr/stelitu.
Grafitové těsnění a ucpávka. Poměr tlak/teplota podle ASME B16.34. Potrubní
připojení závitové NPT(F) podle ASME B1.20.1. Přivařovací konce podle ASME
B16.11. Stavební délka podle standardů výrobce. Zkoušky armatur podle API 598.
K dostání z uhlíkové oceli a legované oceli.
Použití: Rafinérie, elektrárny, průmysl obecně a výrobní technologie. Pro vodu,
páru, plyn, olej a další neagresivní média. Další aplikace na vyžádání.

A m, e (jen Class 1500)

Katalogový sešit 7240.1

ECOLINE GTC 150-600
Class _____________ 150 / 300 / 600
NPS _______________________ 2" – 24"
t [°C] __________ max. +427

Provedení: Uzavírací šoupátko podle ANSI/ASME, ocelolitina A216 WCB,
trim 8 (stelit / 13% Cr) pro třídu 150/300/600 a trim 5 (stelit/stelit) pro třídu
600. Poměr tlak/teplota podle ASME B16.34. Rozměry přírub podle ASME B
16.5. Stavební délka podle ASME B 16.10. Zkoušky podle API 598. Provedení
s přírubovým víkem. Vřeteno s vnějším závitem a třmen. Neotáčivé vřeteno.
Pružný klín. Grafitové těsnění. Těsnicí kroužky, nerezová ocel/grafit.
Použití: Průmyslové aplikace, elektrárny, výrobní technologie, rafinerie, ropa
a stavba lodí; pro vodu, páru, plyn, olej a další neagresivní média.
Katalogový sešit 7362.11

A m, e

ECOLINE GTF 150-600
Class _____________ 150 / 300 / 600
NPS ________________________ ½" – 2"
t [°C] __________ max. +425

Provedení: Uzavírací šoupátko podle ANSI/ASME, ocelolitina A105, trim
8 (stelit / 13% Cr). Poměr tlak/teplota podle ASME B16.34. Rozměry přírub
podle ASME B 16.5. Stavební délka podle ASME B 16.10. Zkoušky podle API 598.
Provedení s přírubovým víkem. Vřeteno s vnějším závitem a třmen. Neotáčivé
vřeteno. Pružný klín. Grafitové těsnění. Těsnicí kroužky, nerezová ocel/grafit.
Použití: Průmyslové aplikace, elektrárny, výrobní technologie, rafinerie, ropa
a stavba lodí; pro vodu, páru, plyn, olej a další neagresivní média.

A m, e

Katalogový sešit 7361.11

A
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Uzavírací šoupátka dle ASME/ANSI
ECOLINE GTF 800
Class ____________________________ 800
NPS _______________________ ½" – 2"
t [°C] __________ max. +425

Provedení: Uzavírací šoupátko podle ANSI/ASME. Kovaná ocel A105, trim 8
(stelit / 13% Cr). Poměr tlak/teplota podle ASME B16.34. Závitové konce (NPT)
podle ASME B1.20.1. Konce s přivařovacími hrdly (SW) podle ASME B 16.11.
Zkoušky podle API 598. Provedení s přírubovým víkem. Vřeteno s vnějším
závitem a třmen. Neotáčivé vřeteno. Pevný klín. Grafitové těsnění. Těsnicí
kroužky, nerezová ocel a grafit. Redukovaný průtok.
Použití: Průmyslové aplikace, elektrárny, výrobní technologie, rafinerie, ropa
a stavba lodí; pro vodu, páru, plyn, olej a další neagresivní média.

A m, e

Katalogový sešit 7361.12

ECOLINE GTV 150-300
Class _____________________ 150 / 300
NPS _______________________ 2" – 12"
t [°C] __________ max. +816

Provedení: Uzavírací šoupátko podle ASME B16.34. Ocelolitina A351 CF8/CF8M,
Trim 2 (304/304) a Trim 10 (316/316) pro Class 150/300. Poměr tlak/teplota dle
ASME B 16.34. Rozměry přírub podle ASME B16.5. Stavební délka podle ASME
B16.10. Zkoušky API 598. Provedení s přírubovým víkem. Vřeteno s vnějším
závitem a třmen. Stoupající neotáčivé vřeteno. Pružný klín, integrované dosedací
plochy, grafitová ucpávka, těsnicí kroužky nerezová pocel/grafit.
Použití: Jemná chemie, potravinářský a obecný průmysl, voda, pára, plyn a další
média.

A m, e

Nožová šoupátka dle EN
HERA®-BD
PN ___________________ max. 10 bar
DN _______________________ 50 – 1200
t [°C] ________________ -10 až +120

A m, e, p

A

Provedení: Mezipřírubové nožové šoupátko z šedé litiny, jednodílné těleso,
oboustranně těsnící, s ucpávkou, nestoupající vřeteno. Korozní ochrana
epoxidovým nátěrem.
Použití: Průmyslová zařízení, odpadní vody, výrobní technologie a potravinářský
průmysl. Pro vodu, odpadní vody a média s obsahem pevných látek. Další média
na vyžádání.

Katalogový sešit 7328.1

Pohon
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Nožová šoupátka dle ASME/ANSI
HERA®-SDH
PN ___________________ max. 10 bar
Class _________________ 150
DN ________________________ 50 – 600
t [°C] ________________ -10 až +180

A m, e, p

Provedení: MSS SP 81-nožové šoupátko uhlíkové oceli a nerezové oceli,
jednostranně těsnicí, s ucpávkou. Připojené podle ANSI a EN.
Použití: V zařízeních pro průmysl a zpracování odpadních vod a také pro průmysl
papíru a celulózy, pro potravinářský a nápojový průmysl a pro chemický průmysl.
Pro vodu, odpadní vodu a média s obsahem pevných látek. Další média na
vyžádání.

Katalogový sešit 7329.1

Tlakový zámek dle EN
VTS
PN __________________ max. 600 bar
DN _______________________ 200 – 800
t [°C] ________________ -10 až +650

Provedení: Tlakový zámek s přivařovacími konci se samotěsnicím víkem, těleso
kované z ingotu. Dosedací plochy ze stelitu odolného proti opotřebení a korozi.
Použití: Průmyslová zařízení, elektrárny, výrobní technologie a stavba lodí. Pro
vodu, páru, plyn, olej a další neagresivní média. Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 7510.1

A
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Zpětné ventily dle EN
BOA®-RPL/RPL F-F
PN __________________________ 10 / 16
DN ________________________ 25 – 300
t [°C] __________________ -10 až +70

Provedení: Zpětný ventil z šedé nebo tvárné litiny, přírubové nebo závitové
F/F. Přírubové spoje podle norem EN, závitové spoje podle ISO 7/1.Stavební
délka podle EN 558/48. Kulička s povlakem z NBR. Přírubové víko. Vhodný pro
horizontální a vertikální instalace.
Použití: Systémy zásobování vodou, čisticí systémy, odpadní voda.

Katalogový sešit 8116.51

BOA®-RFV
PN ________ 10 / 16 / 25 / 40 / 64
DN ________________________ 40 – 600
t [°C] __________________ -10 až +90

Provedení: Zpětný ventil, typ Venturi. Přírubové spoje podle norem EN. Max.
rychlost proudění 2,5 m/s. Těleso z šedé litiny, disk armatury z mosazi a šedé
litiny. Sedlo z nerezové oceli. Vhodný pro horizontální a vertikální instalace.
Rychlost zavírání zabraňuje vodnímu rázu.
Použití: Systémy zásobování vodou, topná a klimatizační zařízení.

Katalogový sešit 8117.52

BOA®-RVK
PN _____________________ 6 / 10 / 16
DN ________________________ 15 – 200
t [°C] ________________ -30 až +250

Provedení: Mezipřírubový zpětný ventil, centrování pomocí tělesa, utěsnění
pružinovým diskem, resp. kuželkou, vedení disku nebo kuželky třemi vodícími
čepy z nerezové oceli. Provedení s nízkým hlukem s diskem z umělé hmoty
(DN 15 – 150) nebo s kuželkou s o-kroužkem (DN 125-200). Bez údržby.
Použití: Průmyslová zařízení a vytápěcí systémy, kapaliny, plyn a páry.
Teplovodní vytápěcí zařízení. Horkovodní vytápěcí zařízení. Zařízení pro přenos
tepla. Dodržovat omezení daná technickými předpisy. Není vhodný pro média,
která napadají použité materiály. Další média na vyžádání.
Katalogový sešit 7119.1

BOA®-R
PN ___________________________ 6 / 16
DN ________________________ 10 – 350
t [°C] ________________ -10 až +350

Provedení: Přírubový zpětný ventil s kuželkou ovládanou pružinou,
bezúdržbový.
Použití: Teplovodní vytápěcí systémy. Horkovodní vytápěcí zařízení. Zařízení pro
přenos tepla. Obecné použití pro páru v technice zařízení budov a v průmyslu.
Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 7117.1

NORI® 40 RXL/RXS
PN __________________________ 25 / 40
DN ________________________ 10 – 300
t [°C] ________________ -10 až +450

Provedení: Zpětný ventil s přírubami nebo přivařovacími konci, přímý horní
díl, zpětná kuželka s uzavírací pružinou. Dosedací plochy z Cr- nebo CrNi-oceli
odolné proti opotřebení a korozi.
Použití: Průmyslová zařízení, technika zařízení budov, elektrárny a stavba lodí.
Pro vodu, páru, plyn a další neagresivní média. Další média na
vyžádání.

Katalogový sešit 7673.1
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Zpětné ventily dle EN
NORI® 160 RXL/RXS
PN ________________________ 63 – 160
DN ________________________ 10 – 200
t [°C] ________________ -10 až +550

Provedení: Zpětný ventil s přírubami nebo přivařovacími konci, přímý horní díl,
zpětná kuželka s uzavírací pružinou. Dosedací plochy ze 17% Cr-oceli odolné
proti opotřebení a korozi nebo ze stelitu.
Použití: Průmyslová zařízení, technika zařízení budov, elektrárny a stavba lodí.
Pro vodu, páru, plyn, olej a další neagresivní média. Další média na
vyžádání.

Katalogový sešit 7681.1

NORI® 320 RXL/RXS
PN _______________________ 250 – 320
DN ________________________ 65 – 200
t [°C] ________________ -10 až +550

Provedení: Zpětný ventil s přírubami nebo přivařovacími konci, přímý horní díl,
zpětná kuželka s uzavírací pružinou. Dosedací plochy ze 17% Cr-oceli odolné
proti opotřebení a korozi nebo ze stelitu.
Použití: Průmyslová zařízení, technika zařízení budov, elektrárny a stavba lodí.
Pro vodu, páru, plyn, olej a další neagresivní média. Další média na
vyžádání.

Katalogový sešit 7657.1

NORI® 500 RXLR/RXSR
PN _______________________ 250 – 500
DN __________________________ 10 – 50
t [°C] ________________ -10 až +580

Provedení: Zpětný ventil s přírubami nebo přivařovacími konci, přímý horní díl,
zpětná kuželka s uzavírací pružinou, samotěsnicí víko. Dosedací plochy ze stelitu,
odolného proti opotřebení.
Použití: Průmyslová zařízení, elektrárny, výrobní technologie a stavba lodí. Pro
vodu, páru, plyn, olej a další neagresivní média. Další média na
vyžádání.

Katalogový sešit 7693.1

RGS
PN _______________________ 250 – 500
DN __________________________ 10 – 50
t [°C] ________________ -10 až +580

Provedení: Zpětný ventil s přivařovacími konci, šikmý horní díl, zpětná kuželka
s uzavírací pružinou, samotěsnicí víko. Dosedací plochy v tělese z pancéřovaného
Hastelloy.
Použití: Průmyslová zařízení, elektrárny, výrobní technologie a stavba lodí. Pro
vodu, páru, plyn, olej a další neagresivní média. Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 7692.1

BOACHEM®-RXA
PN __________________________ 10 – 40
DN ________________________ 15 – 300
t [°C] ________________ -10 až +400

Provedení: Zpětný ventil s přírubami z nerezové oceli, přímý horní díl, zpětná
kuželka s uzavírací pružinou, lapované. Dosedací plochy.
Použití: Průmyslové technologie, průmysl, technika zařízení budov,
potravinářský a nápojový průmysl, pro agresivní média. Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 8147.1
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Zpětné ventily dle ASME/ANSI
SICCA® 800-2500 PCF
Class __________ 800 / 1500 / 2500
NPS _______________________ ½" – 2"
t [°C] ___________________ 0 až +593

Provedení: Zpětný ventil kovaný z oceli, s kuželkou s pružinou podle API 602 (800/1500)
ASME B16.34(2500). S přírubovým nebo těsně přivařeným víkem (1500/2500). Sedlo
tělesa pancéřováno stelitem, dosedací plocha kuželky pancéřována ocelí se 13% Cr/
stelitem, grafitové těsnění. Poměr tlak/teplota podle ASME B16.34. Typ připojení: závit
NPT (F) podle ASME B1.20.1, přivařovací podle ASME B16.11. Stavební délka podle
norem výrobce. Zkoušky armatur podle API 598. Dodává se v provedení z uhlíkové oceli
nebo legované oceli.
Použití: Elektrárny, průmysl obecně, výrobní technologie. Pro vodu, páru, plyn, olej
a další neagresivní média. Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 7240.1

ECOLINE PTF 150-600
Class _____________ 150 / 300 / 600
NPS _______________________ ½" – 2"
t [°C] __________________ max. +425

Popis: Pístová zpětná armatura podle ANSI/ASME. Kovaná ocel A105 Trim 8
(Stellit/13%Cr). Poměr tlak/teplota dle ASME B 16.34. Přírubové připojení podle
ASME B16.5. Stavební délka podle ASME B 16.10. Zkouška podle API 598.
Redukovaný průchod. Provedení s přírubovým víkem. Píst ovládaný pružinou.
Použití: Průmysl, elektrárny, výrobní technologie, rafinérie, aplikace pro olej
a námořnictví; pro vodu, páru plyn, olej a další neagresivní média.

Katalogový sešit 7361.17

ECOLINE PTF 800
Class ____________________________ 800
NPS _______________________ ½" – 2"
t [°C] ___________________ 0 až +425

Popis: Pístová zpětná armatura podle ANSI/ASME. Kovaná ocel A105 Trim 8
(Stellit/13%Cr). Poměr tlak/teplota dle ASME B 16.34. Závitové připojení (NPT)
podle ASME B1.20.1 Přivařovací hrdla (SW) podle ASME B 16.11. Redukovaný
průchod. Zkouška podle API 598. Provedení s přírubovým víkem. Píst ovládaný
pružinou.
Použití: Průmysl, elektrárny, výrobní technologie, rafinérie, aplikace pro olej
a námořnictví; pro vodu, páru plyn, olej a další neagresivní média.
Katalogový sešit 7361.18

Zpětné klapky dle EN
COBRA-ELA/ELA-K
PN __________________________ 10 / 16
DN ________________________ 40 – 300
t [°C] __________________ -10 až +60

Provedení: Zpětná klapka s pryžovým diskem. Přírubové spoje podle
norem EN. Stavební délka podle EN 558/48 (COBRA-ELA) nebo EN 558/20
(COBRA-ELA-K). Těleso z šedé litiny, klapka s pryžovým povlakem. Přírubové
víko, vypouštěcí zátka, snadná výměna disku.
Použití: Systémy zásobování vodou a aplikace pro odpadní vodu.

Katalogový sešit 8196.51
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Zpětné klapky dle EN
COBRA-SCBS
PN ________________________________ 16
DN ________________________ 50 – 300
t [°C] ________________ -10 až +300

Provedení: Zpětná klapka podle britské normy s těsněním kov na kov.
Přírubové spoje podle norem EN. Stavební délka podle BS 5153. Těleso a disk
z tvárné litiny. Přírubové víko, těsnění z nerezové oceli/grafitu.
Použití: Systémy zásobování vodou, úprava, distribuce, odpadní voda,
zavlažování, pitná voda, mořská voda, vzduch plyn, olej.

Katalogový sešit 8197.51

ECOLINE WT/WTI
PN ________________________________ 16
DN ________________________ 50 – 300
t [°C] ________________ -10 až +110

Popis: Zpětná klapka s kruhovým tělesem. Těleso a disk klapky z uhlíkové
oceli (WT) nebo z nerezové oceli (WTI), O-kroužek z Vitonu.
Použití: zavlažovací systémy, dálkové vytápění, zásobování domácností vodou,
čističky odpadních vod, klimatizační zařízení, chladicí okruhy, zařízení pro
zásobování vodou.

Katalogový sešit 7252.1

STAAL® 40 AKK/AKKS
PN __________________________ 10 – 40
DN ________________________ 80 – 400
t [°C] ________________ -10 až +400

Provedení: Zpětná klapka s přírubami nebo přivařovacími konci, s přírubovým
víkem. Uvnitř uložený čep, kované nebo svařované ocelové těleso. Dosedací
plochy ze 17%Cr-oceli odolné proti opotřebení a korozi.
Použití: Průmyslová zařízení, elektrárny, výrobní technologie a stavba lodí. Pro
vodu, páru, plyn, olej a další neagresivní média. Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 7365.1

STAAL® 100 AKK/AKKS
PN ________________________ 63 – 100
DN ________________________ 80 – 400
t [°C] ________________ -10 až +550

Provedení: Zpětná klapka s přírubami nebo přivařovacími konci, s přírubovým
víkem. Uvnitř uložený čep, kované nebo svařované ocelové těleso. Dosedací
plochy ze 17%Cr-oceli, resp. ze stelitu, odolné proti opotřebení a korozi.
Použití: Průmyslová zařízení, elektrárny, výrobní technologie a stavba lodí. Pro
vodu, páru, plyn, olej a další neagresivní média. Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 7371.1

AKR/AKRS
PN ________________________ 63 – 160
DN ________________________ 80 – 300
t [°C] ________________ -10 až +550

Provedení: Zpětná klapka s přírubami nebo přivařovacími konci, se
samotěsnicím víkem. Uvnitř uložený čep, kované a svařované těleso. Dosedací
plochy ze 17%Cr-oceli, resp. ze stelitu, odolné proti opotřebení a korozi.
Použití: Průmyslová zařízení, elektrárny, výrobní technologie a stavba lodí. Pro
vodu, páru, plyn, olej a další neagresivní média. Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 7373.1
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Zpětné klapky dle EN
ZRS
PN __________________ max. 600 bar
DN ________________________ 50 – 800
t [°C] ________________ -10 až +650

Provedení: Zpětná klapka s přírubami nebo přivařovacími konci, se
samotěsnicím víkem. Uvnitř uložený čep, těleso kované z ingotu. Dosedací plochy
ze stelitu, odolné proti opotřebení a korozi.
Použití: Průmyslová zařízení, elektrárny, výrobní technologie a stavba lodí. Pro
vodu, páru, plyn, olej a další neagresivní média. Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 7278.1

Zpětné klapky dle EN s kyvným diskem, pákou a protizávažím
COBRA-TDC01/03
PN ______________ 10 / 16 / 25 / 40
DN _____________________ 100 – 2200
t [°C] __________________ -10 až +70

Provedení: Zpětná klapka s kyvným diskem s pákou a protizávažím/
hydraulickým tlumičem. Přírubové spoje podle norem EN. Stavební délka podle
EN 558/14. Těleso a disk z tvárné litiny, sedlo tělesa z nerezové oceli.
Použití: Systémy zásobování vodou.

Katalogový sešit 8194.51
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Zpětné klapky dle ASME/ANSI
SICCA® 150-600 SCC
Class _____________ 150 / 300 / 600
NPS ______________________ 2" – 24"
t [°C] ___________________ 0 až +593

Provedení: Ocelolitinová zpětná klapka podle BS 1868 s přírubovým víkem. Uvnitř
uložená hřídel . Větší DN s dorazovou ochranou klapky/ s funkcí dash pot (volitelně).
Grafitové těsnění. Pancéřované dosedací plochy z 13% Cr-Oceli/stelitu. Závislost
tlak/teplota podle ASME B16.34. Přírubové/přivařovací konce podle ASME B16.5/
ASME B16.25. Stavební délka podle ASME B16.10. Zkoušky armatur podle API 598.
K dostání také z uhlíkové oceli, nízko legované oceli a nerezové oceli.
Použití: Elektrárny, obecný průmysl a výrobní technologie. Pro vodu, páru, plyn
oleje a neagresivní média. Další aplikace na vyžádání.
Katalogový sešit 7246.2

SICCA® 900-2500 SCC
Class __________ 900 / 1500 / 2500
NPS ______________________ 2" – 24"
t [°C] ___________________ 0 až +650

Provedení: Ocelolitinová zpětná klapka podle ASME B16.34 se samotěsnicím
víkem. Uvnitř uložená hřídel. Grafitové těsnění. Pancéřované dosedací plochy
z 13% Cr-Oceli/stelitu. Závislost tlak/teplota podle ASME B16.34. Přivařovací
konce podle ASME B16.25. Stavební délka podle ASME B16.10. Zkoušky armatur
podle API 598. K dostání také z uhlíkové oceli, a legované oceli.
Použití: Elektrárny, obecný průmysl a výrobní technologie. Pro vodu, páru, plyn
oleje a neagresivní média. Další aplikace na vyžádání.
Katalogový sešit 7243.2

ECOLINE SCC 150-600
Class _____________ 150 / 300 / 600
NPS ______________________ 2" – 24"
t [°C] __________ max. +427

Provedení: Zpětná klapka podle BS 1868. Ocelolitina A216 WCB, trim 8
(stelit/13%Cr) pro třídu 150/300/600, trim 5 (stelit/stelit), pro třídu 600. Poměr
tlak/ teplota podle ASME B16.34. Rozměry přírub podle ASME B 16.5. Stavební
délka podle ASME B 16.10. Zkoušky podle API 598. Přírubové víko. Čep umístěný
uvnitř (2" – 12"). Těsnicí kroužky nerezová ocel/grafit.
Použití: Rafinerie, elektrárny, výrobní technologie a všeobecný průmysl; voda,
pára, olej, plyn. Další použití na vyžádání.
Katalogový sešit 7362.13

ECOLINE SCF 150-600
Class _____________ 150 / 300 / 600
NPS _______________________ ½" – 2"
t [°C] __________ max. +425

Provedení: Zpětná klapka podle ANSI/ASME. Kovaná ocel A105, trim 8
(stelit/13%Cr). Poměr tlak/ teplota podle ASME B16.34. Rozměry přírub podle
ASME B 16.5. Stavební délka podle ASME B 16.10. Redukovaný průchod. Zkoušky
podle API 598. Přírubové víko. Hřídel umístěný uvnitř.
Použití: Průmyslové aplikace, elektrárny, výrobní technologie, rafinérie, olej
a námořnictví; pro vodu, páru, olej, plyn a další neagresivní média.

Katalogový sešit 7361.15

ECOLINE SCF 800
Class ____________________________ 800
NPS _______________________ ½" – 2"
t [°C] __________ max. +425

Provedení: Zpětná klapka (SC) nebo pístové zpětné armatury (PT) podle ANSI/
ASME. Kovaná ocel A105, trim 8 (stelit/13%Cr). Poměr tlak/teplota podle ASME
B16.34. Závitové konce (NPT) podle ASME B1.20.1. Konce s přivařovacími hrdly
(SW) podle ASME B 16.11. Zkoušky podle API 598. Redukovaný průtok. Přírubové
víko. Čep umístěný uvnitř nebo píst s pružinou.
Použití: Průmyslové aplikace, elektrárny, výrobní technologie, rafinerie,
petrochemie a stavba lodí; pro vodu, páru, plyn, olej a další neagresivní média.
Katalogový sešit 7361.16
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Zpětné klapky dle ASME/ANSI
ECOLINE SCV 150-300
Class _____________________ 150 / 300
NPS ______________________ 2" – 12"
t [°C] __________ max. +816

Popis: Zpětná klapka podle ASME B16.34. Ocelolitina A351 CF8/CF8M, Trim 2
(304/304) a trim 10 (316/316) pro Class 150/300. Poměr tlak/teplota podle
ASME B16.34. Stavební délka podle ASME B16.10. Rozměry přírub podle ASME
B16.5. Zkoušky podle API 598. S přírubovým víkem. Integrované dosedací plochy.
Těsnicí kroužky nerezová ocel/grafit.
Použití: Jemná chemie, potravinářský a obecný průmysl. Pro vodu, páru, plyn
a další média. Jiná média na vyžádání.

Filtry dle EN
ECOLINE FY
PN __________________________ 16 / 40
DN ________________________ 15 – 600
t [°C] ________________ -10 až +400

Provedení: Přírubový filtr se standardními nebo jemnými oky. Všechny
světlosti s vypouštěcí zátkou ve víku. Těleso z šedé nebo tvárné litiny, síto
z nerezové oceli. Přírubové spoje podle norem EN.
Použití: Teplovodní a horkovodní vytápěcí systémy, nízkotlaké parní systémy,
systémy pro přenos tepla, vybavení kotlů a/nebo tlakových nádob, obecný
průmysl a výrobní technologie, TZB, teplonosné oleje.

Katalogový sešit 9197.52 / 9198.52

BOA®-S
PN _____________________ 6 / 16 / 25
DN ________________________ 15 – 300
t [°C] ________________ -10 až +350

Provedení: Přírubový filtr z šedé nebo tvárné litiny s hrubým nebo jemným
sítem, všechny jmenovité světlosti s vypouštěcím šroubem ve víku.
Použití: Teplovodní vytápěcí systémy. Horkovodní vytápěcí systémy. Systémy pro
přenos tepla. Obecné použití páry v technice zařízení budov a v průmyslu. Další
média na vyžádání.

Katalogový sešit 7125.1

NORI® 40 FSL/FSS
PN __________________________ 25 / 40
DN ________________________ 15 – 300
t [°C] ________________ -10 až +450

Provedení: Filtr s přírubami nebo přivařovacími konci, z ocelolitiny, s hrubým
nebo jemným sítem, všechny jmenovité světlosti s vypouštěcím šroubem ve víku;
volitelné magnetické vložky.
Použití: Systémy pro přenos tepla a rovněž zařízení pro průmysl a techniku
zařízení budov a stavbu lodí. Pro teplonosné oleje, vodu, páru, plyn
a další neagresivní média. Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 7127.1
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Filtry dle EN
BOACHEM®-FSA
PN __________________________ 10 – 40
DN ________________________ 15 – 400
t [°C] ________________ -10 až +400

Provedení: Filtr z nerezové oceli s přírubami, se standardním nebo jemným
sítem, všechny jmenovité světlosti s vypouštěcím šroubem ve víku.
Použití: Průmysl, výrobní technologie, technika zařízení budov, potravinářský
a nápojový průmysl, pro agresivní média. Další média na vyžádání.

Katalogový sešit 8150.1

Filtry dle ASME/ANSI
ECOLINE FYC 150-600
Class _____________ 150 / 300 / 600
NPS ______________________ 2" – 12"
t [°C] __________________ max. +427

Provedení: Filtr se šikmým sedlem podle ANSI/ASME. Ocelolitina A216 WCB.
Poměr tlak/teplota podle ASME B16.34. Rozměry přírub podle ASME B 16.5.
Stavební délka podle ASME B 16.10. Zkoušky podle API 598. Síto z nerezové oceli
AISI 304. Velikost ok 1,5 mm. Přírubové víko.
Použití: Rafinerie, elektrárny, výrobní technologie a všeobecný průmysl; voda,
pára, olej, plyn. Další použití na vyžádání.

Katalogový sešit 7362.14

ECOLINE FYF 800
Class ____________________________ 800
NPS _______________________ ½" – 2"
t [°C] __________________ max. +425

Provedení: Filtr se šikmým sedlem podle ANSI/ASME. Kovaná ocel A 105. Poměr
tlak/teplota podle ASME B16.34. Závitové konce (NPT) podle ASME B1.20.1.
Konce s přivařovacími hrdly (SW) podle ASME B 16.11. Zkoušky podle API 598.
Síto z nerezové oceli podle AISI 304. Velikost ok 0,8-0,9.9 mm. Přírubové víko.
Použití: Průmyslové aplikace, elektrárny, výrobní technologie, rafinerie,
petrochemie a loďařství; voda, pára, plyn, olej a další neagresivní média.

Katalogový sešit 7361.19
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Armatury pro jaderné elektrárny
Malé ventily: ZXNVB
Pmax [bar] ___________ max. 210
DN ____________________________ 4 – 25
t [°C] __________________ max. +365

Provedení: Uzavírací ventil s přivařovacími konci/přivařovacími hrdly,
s ucpávkou nebo vlnovcem, s přímým horním dílem, plnoprůchodný, z oceli nebo
nerezové oceli.
Použití: Systémy chlazení reaktoru, moderátoru, bezpečnostního napájení,
napájecí vody, ostré páry a čisticí systémy.

A m

Uzavírací ventily: NUCA / -A, / -ES, typy I, II, IV
Pmax [bar] __________________ max. 320
DN __________________________ 10 – 50
t [°C] __________________ max. +400

Provedení: Uzavírací ventil s přivařovacími konci/přivařovacími hrdly,
s ucpávkou nebo vlnovcem, s vyměnitelným sedlem (NUCA-ES), s přímým horním
dílem, plnoprůchodný, z oceli, nerezové oceli nebo niklu.
Použití: Systémy chlazení reaktoru, moderátoru, bezpečnostního napájení,
napájecí vody, ostré páry a čisticí systémy.

A m, e, p

Uzavírací ventily: NUCA-B (SiWi)
Pmax [bar] __________________ max. 120
DN __________________________ 10 – 50
t [°C] __________________ max. +300

Provedení: Uzavírací ventil s přivařovacími konci, splňuje požadavky SiWi,
s vlnovcem, se zpětným těsněním, s přímým horním dílem, plnoprůchodný,
z oceli, nerezové oceli nebo niklu.
Použití: Systémy chlazení reaktoru, moderátoru, bezpečnostního napájení,
napájecí vody, ostré páry a čisticí systémy.

A e

Uzavírací ventily: NUCA-F (SiWi)
Pmax [bar] __________________ max. 210
DN __________________________ 10 – 50
t [°C] __________________ max. +365

Provedení: Uzavírací ventil s přivařovacími konci, s vlnovcem, splňuje
požadavky SiWi, s přímým horním dílem, plnoprůchodný, z oceli nebo nerezové
oceli; integrita i při poruše koncového spínače.
Použití: Systémy chlazení reaktoru, moderátoru, bezpečnostního napájení,
napájecí vody, ostré páry a čisticí systémy.

A e

Uzavírací ventily: NUCA-S (SiWi)
Pmax [bar] __________________ max. 210
DN __________________________ 10 – 50
t [°C] __________________ max. +365

Provedení: Uzavírací ventil s přivařovacími konci, splňuje požadavky SiWi,
s vlnovcem, s přímým horním dílem, plnoprůchodný, z oceli nebo nerezové oceli;
integrita i při poruše koncového spínače.
Použití: Systémy chlazení reaktoru, moderátoru, bezpečnostního napájení,
napájecí vody, ostré páry a čisticí systémy.

A e

A

Pohon
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Armatury pro jaderné elektrárny
Uzavírací ventily se šikmým sedlem: ZYNB / ZYN
Pmax [bar] ___________________ max. 62
DN _______________________ 300 – 400
t [°C] __________________ max. +365

Provedení: Uzavírací ventil s přivařovacími konci, splňuje požadavky SiWi,
s ucpávkou nebo vlnovcem, se šikmým horním dílem, z ušlechtilé ocelolitiny.
Použití: Dochlazovací systémy reaktoru.

A e

Uzavírací ventil s vlnovcem: ZXNB
Pmax [bar] __________________ max. 210
DN ________________________ 65 – 300
t [°C] __________________ max. +365

Provedení: Uzavírací ventil s přivařovacími konci, splňuje požadavky SiWi,
s vlnovcem, plnoprůchodný, z oceli nebo nerezové oceli.
Použití: Systémy chlazení reaktoru, moderátoru, bezpečnostního napájení,
napájecí vody, ostré páry a čisticí systémy.

A m, e, p

Membránové ventily: MXN
Pmax [bar] __________________ max. 12
DN ________________________ 10 – 200
t [°C] __________________ max. +100

Provedení: Měkce těsnicí membránový ventil s přírubovými nebo přivařovacími
konci, vyrobený z oceli, nerezové oceli nebo z tvárné litiny s pryžovým povlakem.
Použití: Čisticí systémy, systémy kondenzátu a chladicí vody.

A m, e, p

Uzavírací šoupátka: ZTN
Pmax [bar] __________________ max. 320
DN ________________________ 80 – 700
t [°C] __________________ max. +400

Provedení: Uzavírací šoupátko s přivařovacími konci s přírubovým nebo
samotěsnicím víkem; kované nebo svařované těleso, neotáčivé vřeteno, s klíny
nebo paralelními deskami, z oceli nebo nerezové oceli.
Použití: Systémy chlazení reaktoru, bezpečnostního napájení, napájecí vody,
ostré páry, čisticí systémy a systémy kondenzátu.

A m, e, p

Uzavírací šoupátka: STAAL AKDN/AKDSN
Pmax [bar] ___________________ max. 40
DN _______________________ 80 – 1000
t [°C] __________________ max. +200

Popis: Uzavírací šoupátko s přírubami/přivařovacími konci, s přírubovým
víkem, kované nebo kované v zápustce pro úsporu hmotnosti, svařované těleso,
neotáčivé vřeteno, s klínovými nebo paralelními deskami, z oceli nebo nerezové
oceli.
Použití: Pomocné systémy, systémy bezpečnostního napájení, napájecí vody,
ostré páry, čištění a kondenzátu.

A m, e

A
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Armatury pro jaderné elektrárny
Zpětné ventily: NUCA / -A, / -ES, Typ V
Pmax [bar] __________________ max. 410
DN __________________________ 10 – 50
t [°C] __________________ max. +400

Provedení: Zpětný ventil s přivařovacími konci, s přímým horním dílem,
plnoprůchodný, z oceli nebo nerezové oceli.
Použití: Systémy napájecí vody a ostré páry.

Uzamykatelné zpětné ventily se šikmým sedlem: RYN
Pmax [bar] __________________ max. 210
DN ________________________ 65 – 300
t [°C] __________________ max. +365

Provedení: Zpětný ventil s přivařovacími konci, s šikmým horním dílem,
plnoprůchodný, z oceli nebo nerezové oceli.
Použití: Systémy napájecí vody a ostré páry.

A m, e, p

Zpětné ventily tlumené: RJN
Pmax [bar] __________________ max. 140
DN ________________________ 80 – 600
t [°C] __________________ max. +300

Provedení: Zpětný ventil s přivařovacími konci, s individuálně volitelnou tlumicí
charakteristikou, z oceli nebo nerezové oceli.
Použití: Systémy napájecí vody a ostré páry.

Zpětné klapky: ZRN
Pmax [bar] __________________ max. 320
DN ________________________ 50 – 600
t [°C] __________________ max. +400

Provedení: Zpětná klapka s přivařovacími konci, s přírubovým víkem, s uvnitř
uloženou hřídelí; kované těleso, z oceli nebo nerezové oceli.
Použití: Systémy bezpečnostního napájení, napájecí vody, ostré páry
a kondenzátu.

CLOSSIA
PN [bar] _________________________ max. 10
DN ________ 250 / 500 / 750 / 1000
t [°C] _____________________ -20 až +170

Provedení: Motýlová klapka s dvojitou excentricitou, s těsněním kov na kov,
bezúdržbová. Ocelové těleso s jedním přírubovým a jedním přivařovacím koncem.
Bezpečnostní pohon s ručním, pneumatickým nebo elektrickým ovládáním.
Použití: Jaderné elektrárny, ochranná obálka reaktoru (containment).

A m, p, e

A

Pohon
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Armatury

Armatury pro jaderné elektrárny
SISTO-20NA
PN __________________________________ 20
DN ________________________ 08 – 150
t [°C] ____________________ max. 100

Provedení: Membránový uzavírací ventil s přivařovacími konci. Utěsnění na
průchodu a navenek uzavírací membránou. Veškeré funkční součásti jsou mimo
kontakt s provozním médiem, bezúdržbový.
Použití: Čisticí systémy, systémy kondenzátu a chladicí vody, systémy odpadní
vody.

A m, e, p

SISTO-DrainNA
PN __________________________________ 16
DN __________________________ 15 – 25
t [°C] ____________________ max. 100

Provedení: Membránový uzavírací ventil s přivařovacími konci. Utěsnění na
průchodu a navenek uzavírací membránou. Veškeré funkční součásti jsou mimo
kontakt s provozním médiem, bezúdržbový.
Použití: Vytápěcí systémy.

SISTO-VentNA
Provedení: Měkce těsnicí odvzdušňovací ventil s přivařovacími konci.
PN __________________________________ 16
DN ________________________________ 15
t [°C] ____________________ max. 100

Použití: Vytápěcí systémy.

SISTO-KRVNA
PN __________________________________ 16
DN ________________________ 25 – 100
t [°C] ____________________ max. 100

Provedení: Měkce těsnicí odvzdušňovací ventil, s plovoucí kuličkou, s přírubami
nebo přivařovacími konci.
Použití: Odvzdušňování nádrží.

SISTO-RSKNA
PN __________________________________ 16
DN ________________________ 25 – 300
t [°C] ____________________ max. 100

Provedení: Zpětná klapka s přírubami, s povlakem nebo bez, měkce těsnicí, bez
mrtvého prostoru, plnoprůchodná s utěsněním v provedení se šikmým sedlem,
s uvnitř uloženou hřídelí a s klapkou s opláštěním z měkké pryže.
Použití: Systémy odpadních vod.

A
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Centrické motýlové klapky dle AMRI
BOAX®-S / BOAX®-SF
PN [bar] ____________________ 10 / 16
DN ________________________ 20 – 600
T [°C[ ________________ -10 až +130

Provedení: Motýlová klapka pro techniku zařízení budov s funkcí zábrany
kondenzace, s elastomerovou manžetou (EPDM XU nebo Nitil K). S ruční pákou,
ruční převodovkou nebo s pneumatickým pohonem.
BOAX-S: Těleso se středícími oky (T2),
BOAX-SF: Těleso se závitovými středícími oky (T4). Vhodná pro demontáž potrubí
za armaturou a jako koncová armatura. Disk z nerezové oceli
1.4308.
Připojení podle EN možné.
Použití: Vytápěcí, větrací a klimatizační systémy, pitná voda.

A m, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC

Katalogový sešit 8417.1 / 8415.12

BOAXMAT®-S / BOAXMAT®-SF
Krytí _________________ IP65
PN [bar] ____________________ 10 / 16
DN ________________________ 20 – 600
t [°C] ________________ -10 až +130

Provedení: Motýlová klapka pro techniku zařízení budov s funkcí zábrany
kondenzace, s elastomerovou manžetou (EPDM XU nebo Nitil K). S elektrickým
pohonem.
BOAX-S: Těleso se středícími oky (T2),
BOAX-SF: Těleso se závitovými středícími oky (T4). Vhodná pro demontáž potrubí
za armaturou a jako koncová armatura. Disk z nerezové oceli 1.4308.
Připojení podle EN možné.
Použití: Vytápěcí, větrací a klimatizační systémy, pitná voda.

A e

Katalogový sešit 8417.1 / 8415.12

BOAX®-S Gaz / BOAX®-SF Gaz
PN [bar] __________________________ 10
DN ________________________ 20 – 600
t [°C] __________________ -20 až +60

Provedení: Centrická motýlová klapka pro plynová zařízení, těsnost zajištěna
elastotomerovou manžetou (Epichlorhydrin (EG)), se žlutou ruční pákou.
BOAX-S: Těleso se středícími oky (T2)
BOAX-SF: Těleso se závitovými středícími oky (T4). Sféricky opracovaný disk
klapky z nerezové oceli (6g).
Připojení dle EN.
Použití: Plynové okruhy.

A m

Katalogový sešit 8417.1/17 / 8415.12/14

BOAX®-B
PN [bar] ____________________ 10 / 16
DN _______________________ 40 – 1000
t [°C] ________________ -10 až +110

Provedení: Centrická motýlová klapka, s elastotomerovou manžetou
(Epichlorhydrin (EG)), s ruční pákou. Těleso se středícími oky (T2). Těleso se
závitovými středícími oky (T4). Disk klapky z tvárné litiny (3g) nebo z nerezové
oceli (6g).
Připojení dle EN.
Použití: Plynové okruhy a bioplynové stanice.

A m, e, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC

Katalogový sešit 8409.11/8412.11

ISORIA® 10
PN [bar] ___________________ max. 10
DN _______________________ 40 – 1000
t [°C] ________________ -10 až +200

Provedení: Centrická motýlová klapka s elastomerovou manžetou. S ruční
pákou, s ruční převodovkou, s pneumatickým, elektrickým nebo hydraulickým
pohonem. Mezipřírubové těleso (typ T1), přírubové těleso se středícími oky
(typ T2), přírubové těleso se závitovými středícími oky (typ T4), těleso ve
tvaru U s plochými čely (typ T5). Typy těles T2, T4 a T5 umožňují demontáž
za armaturou a instalaci jako koncová armatura s protipřírubou.
Připojení podle EN, ASME, JIS možné.
Použití: Uzavírací a regulační funkce pro všechny průmyslové obory
a pro energetiku.

A m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC

A

Katalogový sešit 8444.1 / 8444.11
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Centrické motýlové klapky dle AMRI
ISORIA® 16
PN [bar] ___________________ max. 16
DN _______________________ 40 – 1000
t [°C] ________________ -10 až +200

Provedení: Centrická motýlová klapka s elastomerovou manžetou. S ruční
pákou, s ruční převodovkou, s pneumatickým, elektrickým nebo hydraulickým
pohonem. Mezipřírubové těleso (typ T1), přírubové těleso se středícími oky
(typ T2), přírubové těleso se závitovými středícími oky (typ T4), těleso ve
tvaru U s plochými čely (typ T5). Typy těles T2, T4 a T5 umožňují demontáž za
armaturou a instalaci jako koncová armatura s protipřírubou. Připojení podle EN,
ANSI, JIS možné.
Použití: Uzavírací a regulační funkce pro všechny průmyslové obory
a pro energetiku.

A m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC

Katalogový sešit 8445.1 / 8445.11

ISORIA® 20
PN [bar] ___________________ max. 20
DN ________________________ 32 – 600
t [°C] __________________ -10 až +80

Provedení: Centrická motýlová klapka s elastomerovou manžetou. S ruční
pákou, s ruční převodovkou, s pneumatickým, elektrickým nebo hydraulickým
pohonem. Přírubové těleso se středícími oky (typ T2), přírubové těleso se
závitovými středícími oky (typ T4). Typy těles T2 a T4 umožňují demontáž za
armaturou a instalaci jako koncová armatura s protipřírubou. Připojení podle EN,
ASME, JIS možné.
Použití: Uzavírací a regulační funkce pro všechny průmyslové obory
a pro energetiku.

A m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC

Katalogový sešit 8446.1 / 8446.11

ISORIA® 20 UL
PN [bar] ___________________ max. 16
DN ________________________ 40 – 700
t [°C] __________________ -10 až +80

Provedení: Centrická motýlová klapka s elastomerovou manžetou. S ruční
pákou, s ruční převodovkou. Přírubové těleso se středícími oky (typ T2),
přírubové těleso se závitovými středícími oky (typ T4). Typy těles T2 a T4
umožňují demontáž za armaturou a instalaci jako koncová armatura
s protipřírubou. Připojení podle EN, ASME, JIS možné. Schválení laboratoře
Underwriter (UL).
Použití: Požární ochrana.

A m

ISORIA® 25
PN [bar] ___________________ max. 25
DN _______________________ 32 – 1000
t [°C] __________________ -10 až +60

Provedení: Centrická motýlová klapka s elastomerovou manžetou. S ruční
pákou, s ruční převodovkou, s pneumatickým, elektrickým nebo hydraulickým
pohonem. Přírubové těleso se středícími oky (typ T2), těleso ve tvaru U
s plochými čely (typ T5). Typy těles T2 a T5 umožňují demontáž za armaturou
a instalaci jako koncová armatura s protipřírubou. Připojení podle EN, ASME, JIS
možné.
Použití: Uzavírací funkce pouze pro kapaliny.

A m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC

Katalogový sešit 8447.1 / 8447.11

MAMMOUTH
PN [bar] ____ 6 / 10 / 16 / 20 / 25
DN ___________________ 1050 – 4000
t [°C] ____________________ 0 až +65

A m, e, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC

Provedení: Centrická motýlová klapka s elastomerovou manžetou.
S ruční redukční převodovkou, elektrickým a hydraulickým pohonem nebo
s protizávažím. Těleso ve tvaru U / těleso se dvěma přírubami s plochými čely
(typ T5). Připojení podle EN, ASME, JIS možné.
Použití: Zásobování vodou, úprava vody, zavlažování, likvidace, odsolování
(reverzní osmóza MSF), průmysl, chladicí okruhy, hasicí zařízení, stavba lodí,
ocelářský průmysl a elektrárny (vodní, tepelné a jaderné). Uzavírací a regulační
funkce pro všechny průmyslové obory.
Katalogový sešit 8612.12 / 8612.178

A
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Centrické motýlové klapky dle AMRI pro výrobní technologie
KE PLASTOMER
PN [bar] __________________________ 10
DN ________________________ 40 – 600
t [°C] ________________ -20 až +200

A m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC

Provedení: Centrická motýlová klapka s manžetou z PFA. S ruční pákou, ruční
převodovkou, s pneumatickým nebo elektrickým pohonem. Mezipřírubové těleso
(typ T1), přírubové těleso se závitovými středícími oky (typ T4) nebo těleso ve
tvaru U s těsnicí lištou (typ T6). Připojení podle EN, ASME, JIS možné.
Použití: Vysoce korozní média: toxická a silně korozní média, která jsou pro
kovové materiály nebo elastomery nevhodná a která vyžadují výlučně použití
PFA. Středně korozní a agresivní média, která dovolují použití manžety z PFA ve
spojení s diskem klapky z nerezové oceli. Média, vyžadující absolutní provozní
bezpečnost.
Katalogový sešit 0166.1 / 0166.11

KE ELASTOMER
PN [bar] __________________________ 10
DN ________________________ 40 – 300
t [°C] ________________ -20 až +150

Provedení: Centrická motýlová klapka s elastomerovou manžetou. S ruční
pákou, ruční převodovkou, s pneumatickým, elektrickým nebo hydraulickým
pohonem. Mezipřírubové těleso (typ T1), přírubové těleso se závitovými
středícími oky (typ T4) nebo těleso ve tvaru U s těsnicí lištou (typ T6). Připojení
podle EN, ASME, JIS možné.
Použití: Vysoce korozní a/nebo abrazivní média v průmyslu a ve výrobě
práškových produktů.

A m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC

Katalogový sešit 0167.1 / 0167.11

Centrické motýlové klapky
BOAX®-CBV13
PN ___________________________ 10 / 16
DN _______________________ 50 – 1200
t [°C] __________________ -10 až +80

Provedení: Centrická motýlová klapka s epoxidovým nátěrem. Perfektní
uzavření v jakémkoliv směru průtoku. Přírubové spoje podle EN. Vulkanizované
vyložení pryží. Stavební délka podle EN 558/13. Těleso a disk z tvárné litiny.
Použití: Uzavírací funkce, pitná voda, mořská voda, zásobování vodou, úprava,
rozvod, odpadní voda, zavlažování, vysoce čistá voda, vzduch, olej.

Katalogový sešit 8408.51

A
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Excentrické motýlové klapky dle AMRI pro velmi vysoké zatížení
DANAÏS® 150
PN [bar] ___________________ max. 25
nebo Class _____________ 150
DN _______________________ 50 – 1200
t [°C] ________________ -50 až +260

A m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC

Provedení: Motýlová klapka s dvojitou excentricitou, s plastomerovým sedlovým
kroužkem (rovněž v protipožárním provedení) nebo s kovovým sedlovým
kroužkem. S ruční pákou nebo převodovkou, s pneumatickým, elektrickým nebo
hydraulickým pohonem. Mezipřírubové těleso (typ T1) nebo přírubové těleso se
závitovými středícími oky (typ T4). Těleso typu T4 je vhodné pro instalaci jako
koncová armatura a pro demontáž za armaturou. ASME třída 150, JIS.
Použití: Ropa, plyn, chemie, petrochemie, jaderné elektrárny, cukrovarnický
a papírenský průmysl, geotermální energie, stavba lodí, nízkotlaká pára, vakuum.
Všechny aplikace, vyžadující excentrické motýlové klapky.
Katalogový sešit 8460.11 / 8460.15

DANAÏS® 150C
PN [bar] ___________________ max. 25
nebo Class _____________ 150
DN ________________________ 80 – 800
t [°C] __________________ -5 až +100

Provedení: Motýlová klapka s dvojitou excentricitou, pro námořní aplikace
a ropné produkty. Elastomerová manžeta (FKM, VITON R a NBR Nitril)
a plastomerová manžeta (PTFE), Těleso z šedé litiny nebo uhlíkové oceli.
Mezipřírubové těleso (typ T1) nebo přírubové těleso se závitovými středícími
oky (typ T4). Těleso typu T4 je vhodné pro instalaci jako koncová armatura a pro
demontáž za armaturou. Možné připojení EN, ASME, JIS.
Použití: Námořnictví, ropné produkty.

A m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC

Katalogový sešit 8460.1215

DANAÏS® 150T (loďařství)
PN [bar] ___________________ max. 25
nebo Class _____________ 150
DN ________________________ 50 – 450
t [°C] ________________ -50 až +150

Provedení: Motýlová klapka s dvojitou excentricitou s plastomerovým sedlovým
kroužkem (rovněž v protipožárním provedení). S převodovkou nebo s hydraulickým
pohonem. Těleso z nerezové oceli, mezipřírubové těleso (typ T1) nebo přírubové
těleso se závitovými středícími oky (typ T4). Těleso typu T4 je vhodné pro instalaci
jako koncová armatura a pro demontáž za armaturou. Připojení ASME, JIS.
Zvýšené ochrana proti agresivnímu prostředí.
Použití: Stavba lodí, tankery na chemikálie, ropa, plyn, chemie, petrochemie.
Nízkotlaká pára, vakuum. Všechny aplikace, vyžadující excentrické motýlové klapky.

A m, h + AMTROBOX

Katalogový sešit 8460.12 / 8460.353

DANAÏS® MTII Class 150
PN [bar] ___________________ max. 25
nebo Class _____________ 150
DN ________________________ 50 – 600
t [°C] ________________ -50 až +260
__________________ (+380 v HT verzi)
A m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC

Provedení: Motýlová klapka s dvojitou excentricitou s plastomerovým nebo
kovovým sedlovým kroužkem (protipožární provedení), bez ucpávky, bez údržby.
S ruční pákou nebo převodovkou s pneumatickým, elektrickým nebo hydraulickým
pohonem. Těleso z ocelolitiny nebo z nerezové oceli, mezipřírubové těleso (typ T1),
přírubové těleso se závitovými středícími oky (typ T4), jednodílné těleso s dvojitou
přírubou (typ T7) s plochými čely nebo s těsnicí lištou. Tělesa typu T4 a T7 jsou
vhodná pro instalaci jako koncová armatura. ASME třída 150, JIS. Certifikace TA-Luft.
Použití: Ropa, plyn, chemie, petrochemie, jaderné elektrárny, pára, vakuum.
Všechny aplikace, vyžadující excentrické motýlové klapky.
Katalogový sešit 8460.132 / 8460.332

DANAÏS® MTII Class 300
PN [bar] _______________________ max. 50
nebo Class _________________ 300
DN __________________________ 50 – 600
t [°C] _________________ -50 až +260
___________________ (+380 v HT verzi)
A m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC

Provedení: Motýlová klapka s dvojitou excentricitou s plastomerovým nebo kovovým
sedlovým kroužkem (protipožární provedení), bez ucpávky, bez údržby. S ruční pákou
nebo převodovkou s pneumatickým, elektrickým nebo hydraulickým pohonem. Těleso
z ocelolitiny nebo z nerezové oceli, mezipřírubové těleso (typ T1), přírubové těleso se
závitovými středícími oky (typ T4) nebo jednodílné těleso s dvojitou přírubou (typ T7)
s plochými čely nebo s těsnicí lištou. Tělesa typu T4 a T7 jsou vhodná pro instalaci
jako koncová armatura. Připojení EN, ASME, JIS. Certifikace TA-Luft.
Použití: Ropa, plyn, chemie, petrochemie, jaderné elektrárny, pára, vakuum. Všechny
aplikace, vyžadující excentrické motýlové klapky.

Katalogový sešit 8460.132 / 8460.332

A Pohon / automatizace
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Excentrické motýlové klapky dle AMRI pro velmi vysoké zatížení
DANAÏS® 150D
PN [bar] _______________________ max. 25
nebo Class _______________________ 150
DN __________________________ 65 – 600
t [°C] _________________ -29 až +220

A m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC

Provedení: Motýlová klapka s dvojitou excentricitou, s plastomerovým sedlovým
kroužkem. Bez brýlí ucpávky, bez údržby v korozních médiích. Ruční páka nebo
převodovka, pneumatický, elektrický nebo hydraulický pohon. Z duplexové oceli
(254 SMO). Mezipřírubové těleso (T1) nebo těleso se závitovými středicími oky
(T4). Připojení dle EN nebo ASME.
Použití: Těžební průmysl, korozní média, čisticí prostředky, velmi agresivní
média, solanka, průmysl papíru a celulózy, hnojiva.
Katalogový sešit 8460.13

DANAÏS® 300T
PN [bar] _______________________ max. 50
nebo Class _______________________ 300
DN ________________________ 150 – 400
t [°C] _________________ -50 až +150

A m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC

Provedení: Motýlová klapka s dvojitou excentricitou, s plastomerovým sedlovým
kroužkem (také protipožární provedení). S převodovkou nebo hydraulickým
pohonem. Těleso z nerezové oceli. Mezipřírubové těleso (T1). Připojení podle
ASME. Zesílená ochrana při použití v agresivním prostředí.
Použití: Stavba lodí, tankery na chemikálie, ropa, plyn, chemie, petrochemie,
nízkotlaká pára, vakuum. Všechny aplikace, vyžadující excentrické motýlové
klapky.
Katalogový sešit 8460.1216

Excentrické motýlové klapky dle AMRI pro velmi nízké teploty
DANAÏS® TBTII (kryogenní) boční vstup
PN [bar] ____________________ 10 / 20
DN _____________________ 200 – 1050
t [°C] _______________ -250 až +200

A m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC

Provedení: Motýlová klapka s dvojitou excentricitou pro použití při velmi
nízkých teplotách. Těleso z nerezové oceli s přivařovacími konci podle
ASME, Schedule 40S nebo STD až NPS. Protipožární provedení, převodovka,
pneumatický, elektrický nebo hydraulický pohon.
Použití: Řetězec zpracování kapalného zemního plynu, všechny kapalné plyny.

Katalogový sešit 8460.1221

DANAÏS® TBTII (kryogenní) s přírubami
PN [bar] ___________________ max. 20
nebo Class ____________________ 150
DN _______________________ 50 – 1200
t [°C] _______________ -250 až +200

A m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC

Provedení: Motýlová klapka s dvojitou excentricitou pro použití při velmi
nízkých teplotách. Přírubové těleso (typ T7) z nerezové oceli s těsnicí lištou
nebo plochými čely. ASME třída 150, JIS, protipožární provedení, převodovka,
pneumatický, elektrický nebo hydraulický pohon.
Použití: Řetězec zpracování kapalného zemního plynu, všechny kapalné plyny.

Katalogový sešit 8460.1211

A Pohon / automatizace
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Armatury

Excentrické motýlové klapky dle AMRI pro velmi nízké teploty
DANAÏS® TBTII (kryogenní) AL
PN [bar] ____________________ 10 / 16
DN ________________________ 80 – 600
t [°C] _______________ -200 až +200

Provedení: Motýlová klapka s dvojitou excentricitou pro použití při velmi
nízkých teplotách. Těleso s přírubami se závitovými středícími oky (typ T4)
nebo přírubové těleso (typ T7) z nerezové oceli s těsnicí lištou nebo s plochými
čely. ASME, třída 150. Bez tuku pro použití pro kyslík. Protipožární provedení.
Převodovka nebo pneumatický pohon.
Použití: Všechny zkapalněné plyny.

A m, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC

Katalogový sešit 8460.1231

TRIODIS® 150
PN [bar] ___________________ max. 20
nebo Class _____________ 150
DN _____________________ 200 – 1200
t [°C] _______________ -250 až +200

Provedení: Motýlová klapka s trojitou excentricitou pro techniku velmi nízkých
teplot. Armatura „boční vstup“ (BWSE) s přivařovacími konci podle ASME
nebo armatury s přírubovými konci (typ T7) s těsnicí lištou nebo bez. Těleso
z nerezové oceli. Připojení podle ASME: schedule 10S, 10, 40S, STD a XS podle
NPS pro klapky BWSE, Class 150 pro klapky s přírubovým připojením. Schválení
pro požární bezpečnost. Převodovka, pneumatický, elektrický nebo hydraulický
pohon.
Použití: zpracování LNG, všechny kapalné plyny.

A m, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC

Katalogový sešit 8465.51

TRIODIS® 300
PN [bar] ___________________ max. 50
nebo Class _____________ 300
DN _______________________ 150 – 900
t [°C] _______________ -196 až +260

A m, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC

Provedení: Motýlová klapka s trojitou excentricitou pro dopravu kapalného
zemního plynu (LNG). Klapka s přírubovým tělesem (typ T7) nebo s tělesem se
závitovými středicími oky (typ T4), s těsnicí lištou nebo bez. Těleso z uhlíkové
nebo nerezové oceli. Připojení dle EN nebo ASME. Schválení pro požární
bezpečnost.
Použití: zpracování LNG, všechny kapalné plyny.

Katalogový sešit 8613.1783

TRIODIS® 600
PN [bar] _________________ max. 100
nebo Class _____________ 600
DN _______________________ 200 – 600
t [°C] _______________ -196 až +260

A m, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC

Provedení: Motýlová klapka s trojitou excentricitou pro dopravu kapalného
zemního plynu (LNG). Klapka s přírubovým tělesem (typ T7) nebo s tělesem se
závitovými středicími oky (typ T4), s těsnicí lištou nebo bez. Těleso z uhlíkové
nebo nerezové oceli. Připojení dle EN nebo ASME. Schválení pro požární
bezpečnost.
Použití: zpracování LNG, všechny kapalné plyny.

Katalogový sešit 8613.1786

A Pohon / automatizace
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Motýlové klapky s dvojitou excentricitou
APORIS®-DEB02 / APORIS-DEB02R
PN ______________ 10 / 16 / 25 / 40
DN _____________________ 150 – 2200
t [°C] __________________ -10 až +80

Provedení: Motýlová klapka s dvojitou excentricitou, s epoxidovým nátěrem
nebo pryžovým povlakem. Perfektní uzavření v jakémkoliv směru průtoku.
Přírubové spoje podle EN. Vulkanizované vyložení pryží. Stavební délka podle
EN 558/14. Těleso a disk z tvárné litiny.
Použití: Uzavírací funkce, pitná voda, mořská voda, vzduch, vodoinstalace.

Katalogový sešit 8118.51 / 8119.51

Zpětné klapky dle AMRI
SERIE 2000 - PN 16
PN [bar] ___________________ max. 16
DN ________________________ 50 – 600
t [°C] __________________ -5 až +200

Provedení: Dvoukřídlá zpětná klapka, tlaková třída PN 16. Jednodílné těleso
z šedé litiny. Těsnění kov/elastomer. Bezúdržbová. Možné připojení podle EN,
ASME, JIS.
Použití: Technická zařízení budov: vytápění, klimatizace, zásobování vodou,
zavlažování, úprava vody atd. Průmysl: voda, vzduch, plyn atd.

Katalogový sešit 8480.16

SERIE 2000 - PN 25
PN [bar] ___________________ max. 25
DN ________________________ 50 – 600
t [°C] ________________ -18 až +343

Provedení: Dvoukřídlá zpětná klapka, tlaková třída PN 25. Jednodílné těleso
z tvárné litiny. Těsnění kov/elastomer nebo kov/kov. Bezúdržbová. Možné
připojení podle EN, ASME, JIS.
Použití: Technická zařízení budov: vytápění, klimatizace, zásobování vodou,
zavlažování, úprava vody atd. Průmysl: voda, vzduch, plyn atd.

Katalogový sešit 8480.12

SERIE 2000 - Class 150
PN [bar] ___________________ max. 20
oder Class _____________________ 150
DN ________________________ 50 – 600
t [°C] _______________ -196 až +538

Provedení: Dvoukřídlá zpětná klapka, tlaková třída 150. Jednodílné těleso
z uhlíkové oceli, nerezové oceli nebo hliníkového bronzu. Těsnění kov/elastomer
nebo kov/kov. Bezúdržbová. Možné připojení podle EN, ASME, JIS.
Použití: Výrobní technologie, chemický a petrochemický průmysl, cukrovarnický
průmysl, papírenský průmysl. Zásobování vodou, odsolování mořské vody. Stavba
lodí a loďařské aplikace: voda, vzduch, plyn, uhlovodíky atd. Průmysl obecně:
voda, stlačený vzduch, plyn atd.
Katalogový sešit 8485.15
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Armatury a pohony

Zpětné klapky dle AMRI
SERIE 2000 - Class 300
PN [bar] _____________________ max. 50
oder Class _____________________ 300
DN ________________________ 50 – 300
t [°C] _______________ -196 až +538

Provedení: Dvoukřídlá zpětná klapka, tlaková třída 300. Jednodílné těleso
z uhlíkové oceli, nerezové oceli nebo hliníkového bronzu. Těsnění kov/elastomer
nebo kov/kov. Bezúdržbová. Možné připojení podle EN, ASME, JIS.
Použití: Výrobní technologie, chemický a petrochemický průmysl, cukrovarnický
průmysl, papírenský průmysl. Zásobování vodou, odsolování mořské vody. Stavba
lodí a loďařské aplikace: voda, vzduch, plyn, uhlovodíky atd. Průmysl obecně:
voda, stlačený vzduch, plyn atd.
Katalogový sešit 8485.13

Převodovky pro čtvrtotáčkové armatury
MA
Kroutící moment __ max. 250 Nm
Krytí _____________________________ IP65

Provedení: Ruční pohony k ovládání uzavíracích armatur. Převodovky
konstrukční řady MA, ireverzibilní planetové převodovky s ovládáním ručním
kolem.
Použití: Technická zařízení budov, průmyslové okruhy.

Katalogový sešit 8505.13

A

MN
Kroutící moment __ max. 800 Nm
Krytí _____________________________ IP65

Provedení: Ruční pohony k ovládání uzavíracích armatur. Převodovky
konstrukční řady MN, šneková převodovka s ovládáním ručním kolem.
Použití: Technická zařízení budov, průmyslové okruhy, voda a využití v průmyslu
v nekorozním prostředí bez obsahu soli.

Katalogový sešit 7290.1

A

MR
Kroutící moment ____ max. 16 000 Nm
Krytí _____________________________ IP68
t [°C] ____________________ -20 až +80
Provedení pro nízkou teplotu: -50

A AMTROBOX

Provedení: Ruční pohony k ovládání uzavíracích armatur. Převodovky
konstrukční řady MR, ireverzibilní šneková převodovka nebo se třmenem.
Standardně s ovládáním ručním kolem. Volitelné vybavení elektrickým pohonem
pro modely MR 400 až 1600 možné. Volitelné jsou i další možnosti ovládání,
koncové spínače atd.
Použití: Technická zařízení budov, průmysl a výrobní technologie, voda, odpadní
vody, energetika, olej a plyn, báňský průmysl a provoz bagrů, stavba lodí.
Katalogový sešit 8505.12

A Pohon / automatizace
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Pneumatické pohony pro čtvrtotáčkové armatury
ACTAIR
Kroutící moment ___ max. 17 600 Nm
při ovládacím tlaku 6 bar
Krytí ____________________________________ IP67
t [°C] __________ -20 až +80
Provedení pro nízkou teplotu: -40

Provedení: Dvojčinný pneumatický pohon pro montáž na čtvrtotáčkové armatury (motýlové
klapky nebo kulové kohouty). Montážní deska podle EN ISO 5211. Ovládací tlak až do 8 bar.
Instalace na různé konce hřídelů možná (čtyřhranný, plochý nebo se zalícovaným perem). Přenos
síly pomocí ozubené tyče s pastorkem, třmene nebo patentované speciální kinematiky AMRI,
umožňující výstupní krouticí moment až 16 000 Nm, což je ideální pro ovládání čtvrtotáčkových
armatur. ACTAIR je standardně vybaven vizuálním ukazatelem polohy a nastavitelnými
koncovými zarážkami pro polohu otevřeno/zavřeno.Ruční nouzové ovládání na vyžádání.
Pro automatizované ovládání armatur lze ACTAIR kombinovat s AMTROBOX, AMTRONIC,
SMARTRONIC nebo s jakýmkoliv ovládacím zařízením s připojením dle VDI/VDE 3845.
Použití: Veškeré aplikace pro vodu, energetiku a průmyslové technologie.

Katalogový sešit 8515.1

A AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC

ACTAIR-B
Kroutící moment ____ max. 400 Nm
při ovládacím tlaku 6 bar
Krytí _____________________________ IP67

Provedení: Dvojčinný pneumatický pohon s patentovanou kinematikou
a třmenem pro montáž na motýlové klapky BOAX-B, DN 40-300. Optický
ukazatel polohy a koncová zarážka pro polohu zavřeno jako standard. ACTAIR B
lze kombinovat s jednotkou koncových spínačů AMTROBOX C s rozhraním
VDI/VDE.
Použití: Voda, obecný průmysl.

A AMTROBOX C / AMTRONIC / SMARTRONIC

DYNACTAIR
Kroutící moment ___ max. 8800 Nm
při ovládacím tlaku 6 bar
Krytí ___________________________ IP65
t [°C] __________________ -20 až +80
Provedení pro nízkou teplotu: -40

Provedení: Jednočinný pneumatický pohon pro montáž na čtvrtotáčkové armatury (motýlové
klapky nebo kulové kohouty). Montážní deska podle EN ISO 5211. Ovládací tlak až do 8 bar.
Instalace na různé konce hřídelů možná (čtyřhranný, plochý nebo se zalícovaným perem). Přenos
síly pomocí ozubené tyče s pastorkem, třmene nebo patentované speciální kinematiky AMRI,
umožňující výstupní krouticí moment až 8000 Nm, což je ideální pro ovládání čtvrtotáčkových
armatur. DYNACTAIR je standardně vybaven vizuálním ukazatelem polohy a nastavitelnými
koncovými zarážkami pro polohu otevřeno/zavřeno.Ruční nouzové ovládání na vyžádání. Pro
automatizované ovládání armatur lze DYNACTAIR kombinovat s AMTROBOX, AMTRONIC,
SMARTRONIC nebo s jakýmkoliv ovládacím zařízením s připojením dle VDI/VDE 3845.
Použití: Veškeré aplikace pro vodu, energetiku a průmyslové technologie.

A AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC

Katalogový sešit 8511.1

DYNACTAIR-B
Kroutící moment ____ max. 400 Nm
při ovládacím tlaku 6 bar
Krytí ___________________________ IP67

Provedení: Jednočinný pneumatický pohon s patentovanou kinematikou
a třmenem pro montáž na uzavírací klapky BOAX-B, DN 40-300. Optický
ukazatel polohy a koncová zarážka pro polohu zavřeno jako standard.
DYNACTAIR B lze kombinovat s jednotkou koncových spínačů AMTROBOX C
s rozhraním VDI/VDE.
Použití: Voda, obecný průmysl.

A AMTROBOX C / AMTRONIC / SMARTRONIC

A Pohon / automatizace
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Pohony

Hydraulické pohony pro čtvrtotáčkové armatury
ACTO
Kroutící moment _________ max. 125 000 Nm
Krytí ___________________________ IP68
t [°C] ___________ -20 až +80
Provedení pro nízkou teplotu: -50

Provedení: Dvojčinný hydraulický pohon pro montáž na čtvrtotáčkové armatury (motýlové klapky nebo
kulové kohouty). Montážní deska podle EN ISO 5211. Ovládací tlak až do 120 bar. Instalace na různé
konce hřídelů možná (čtyřhranný, plochý nebo se zalícovaným perem). Přenos síly pomocí ozubené tyče
s pastorkem, třmene nebo patentované speciální kinematiky AMRI, umožňující výstupní krouticí moment
až 125 000 Nm, což je ideální pro ovládání čtvrtotáčkových armatur. ACTO je standardně vybaven
vizuálním ukazatelem polohy a nastavitelnými koncovými zarážkami pro polohu otevřeno/zavřeno. Ruční
nouzové ovládání na vyžádání. Pro hydraulické ovládání je k dispozici následující příslušenství:
- uzavírací armatura
- hydraulické blokování
- nouzové vypínání (ESD).
ACTO lze kombinovat se všemi řídicími přístroji AMTRO BOX.
Použití: Veškeré aplikace pro vodu, energetiku a průmyslové technologie.

Katalogový sešit 8506.1

A AMTROBOX

DYNACTO
Kroutící moment __________ max. 4000 Nm
Krytí ___________________________ IP68

A AMTROBOX

Provedení: Jednočinný hydraulický pohon pro montáž na čtvrtotáčkové armatury (motýlové klapky nebo kulové
kohouty). Montážní deska podle EN ISO 5211. Ovládací tlak až do 120 bar. Instalace na různé konce hřídelů možná
(čtyřhranný, plochý nebo se zalícovaným perem). Přenos síly pomocí ozubené tyče s pastorkem, třmene nebo
patentované speciální kinematiky AMRI, umožňující výstupní krouticí moment až 4 000 Nm, což je ideální pro
ovládání čtvrtotáčkových armatur. Návrat do bezpečné polohy při výpadku provozního média proběhne pomocí
pružin. DYNACTO je standardně vybaven vizuálním ukazatelem polohy a nastavitelnými koncovými zarážkami pro
polohu otevřeno/zavřeno. Ruční nouzové ovládání na vyžádání (až do DYNACTO 100).
Pro hydraulické ovládání je k dispozici následující příslušenství:
- uzavírací armatura
- hydraulické blokování
- nouzové vypínání (ESD)
- hydraulická ruční pumpa
DYNACTO lze kombinovat se všemi řídicími přístroji AMTROBOX.
Použití: Veškeré aplikace pro vodu, energetiku a průmyslové technologie.

Katalogový sešit 8556.11

ENNACTO
Kroutící moment

__________ max. 16 000 Nm

Provedení: Jednočinný hydraulický pohon pro montáž na čtvrtotáčkové armatury (motýlové klapky nebo
kulové kohouty). Montážní deska podle EN ISO 5211. Ovládací tlak až do 120 bar. Instalace na různé
konce hřídelů možná (čtyřhranný, plochý nebo se zalícovaným perem). Přenos síly pomocí ozubené tyče
s pastorkem, třmene nebo patentované speciální kinematiky AMRI, umožňující výstupní krouticí moment
až 16 000 Nm, což je ideální pro ovládání čtvrtotáčkových armatur. Návrat do bezpečné polohy při výpadku
provozního média proběhne pomocí patrony se stlačeným dusíkem. ENACTO je standardně vybaven
vizuálním ukazatelem polohy a nastavitelnými koncovými zarážkami pro polohu otevřeno/zavřeno.
Pro hydraulické ovládání je k dispozici následující příslušenství:
- hydraulická ruční pumpa
ENACTO lze kombinovat se všemi řídicími přístroji AMTROBOX.
Použití: Veškeré aplikace pro vodu, energetiku a průmyslové technologie.

A AMTROBOX

Katalogový sešit 8560.11

A Pohon / automatizace
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Elektrické pohony pro čtvrtotáčkové armatury
ACTELEC čtvrtotáčkový pohon (BERNARD CONTROLS, konstrukční řada SD)
Typ ___________________ OA3 - BS100
¼otáčkový ___________________________ přímo
Kroutící moment __________ max. 1000 Nm
Krytí _____________________________ IP67

Provedení: Elektrický čtvrtotáčkový pohon BERNARD CONTROLS pro
přímou montáž na motýlové klapky nebo na kulové kohouty. Montážní deska
podle ISO 5211. Napájení: jednofázový nebo třífázový střídavý proud nebo
stejnosměrný proud. Standardně s omezením krouticího momentu, s omezením
zdvihu a se signalizací koncové polohy. Pro ovládání otevřeno/zavřeno nebo pro
škrticí funkci.
S integrovaným místním nebo dálkovým ovládáním.
Použití: Veškeré aplikace pro vodu, energetiku a průmyslové technologie.
Katalogový sešit 8521.12

ACTELEC čtvrtotáčkový pohon (BERNARD CONTROLS, konstrukční řada LE)
Typ _________________________ LEA LEB
¼otáčkový ___________________________ přímo
Kroutící moment _________ max. 100 Nm
Krytí ______________________________ IP65

Provedení: Elektrický čtvrtotáčkový pohon BERNARD CONTROLS řady LE pro
přímou montáž na motýlové klapky nebo na kulové kohouty. Montážní deska
podle ISO 5211. Napájení: jednofázový střídavý proud. Standardně s omezením
krouticího momentu, s omezením zdvihu a se signalizací koncové polohy. Pro
ovládání otevřeno/zavřeno. S integrovaným místním nebo dálkovým ovládáním.
Použití: Veškeré aplikace pro vodu, energetiku a průmyslové technologie.

Katalogový sešit 8521.16

A

ACTELEC čtvrtotáčkový pohon (AUMA, konstrukční řada SG)
Typ ______________ SG05.1 - SG12.1
¼otáčkový ___________________________ přímo
Kroutící moment _________ max. 1200 Nm
Krytí _____________________________ IP67

Provedení: Elektrický čtvrtotáčkový pohon AUMA pro přímou montáž na
motýlové klapky nebo na kulové kohouty. Montážní deska podle ISO 5211.
Napájení: jednofázový nebo třífázový střídavý proud nebo stejnosměrný proud.
Standardně s omezením krouticího momentu, s omezením zdvihu a se signalizací
koncové polohy.
Pro ovládání otevřeno/zavřeno nebo pro škrticí funkci. S integrovaným místním
nebo dálkovým ovládáním.
Použití: Veškeré aplikace pro vodu, energetiku a průmyslové technologie.
Katalogový sešit 8521.14

A

ACTELEC víceotáčkový pohon (BERNARD CONTROLS)
Typ _________________________ 31 – 800
víceotáčkový
Kroutící moment __________ max. 8000 Nm
Krytí _____________________________ IP67

Provedení: Elektrický víceotáčkový pohon BERNARD CONTROLS s redukční
převodovkou pro přímou montáž na motýlové klapky nebo na kulové kohouty.
Montážní deska podle ISO 5211. Napájení: jednofázový nebo třífázový střídavý
proud nebo stejnosměrný proud. Standardně s omezením krouticího momentu,
s omezením zdvihu a se signalizací koncové polohy. Pro ovládání otevřeno/
zavřeno nebo pro škrticí funkci. S integrovaným místním nebo dálkovým
ovládáním.
Použití: Veškeré aplikace pro vodu, energetiku a průmyslové technologie.
Katalogový sešit 8521.15

A

ACTELEC víceotáčkový pohon (AUMA)
Typ _______________________ 31 – 1600
víceotáčkový
Kroutící moment _________ max. 16 000 Nm
Krytí _____________________________ IP67

Provedení: Elektrický víceotáčkový pohon AUMA pro přímou montáž na
motýlové klapky nebo na kulové kohouty. Montážní deska podle ISO 5211.
Napájení: jednofázový nebo třífázový střídavý proud nebo stejnosměrný proud.
Standardně s omezením krouticího momentu, s omezením zdvihu a se signalizací
koncové polohy. Pro ovládání otevřeno/zavřeno nebo pro škrticí funkci.
S integrovaným místním nebo dálkovým ovládáním.
Použití: Veškeré aplikace pro vodu, energetiku a průmyslové technologie.

A

Katalogový sešit 8521.13

A Pohon
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Pohony a automatizace

Ovládací příslušenství pro čtvrtotáčkové armatury
Nouzové ruční ovládání
Krytí ___________________________ IP65
t [°C] __________________ -20 až +80

Provedení: Dvojčinné pneumatické pohony ACTAIR 3 až 1600 a jednočinné
pohony a pneumatické pohony DYNACTAIR 1,5 až 100 s vratnou pružinou,
dvojčinné hydraulické pohony ACTO 25 až 1600 a hydraulické pohony DYNACTO
12 až 100 s vratnou pružinou mohou být vybaveny nouzovým ručním ovládáním
s použitím odpojitelné převodovky s ručním kolem. Nouzové ruční ovládání
se montuje mezi armaturu a pohon. Má přednost před pneumatickým nebo
hydraulickým pohonem a je zajištěno jak v zapojeném, tak i v odpojeném stavu
aretačním zařízením.
Katalogový sešit 5350.1

A

Pohon s protizávažím
DN

_____________________ 600 – 3000

Provedení: Jednočinný pohon s hydraulickým ovládáním a s vratným pohybem
díky protizávaží. Dálkové ovládání prostřednictvím hydraulického systému
a elektrické ovládací skříňky. Pro ovládání armatur od DN 600 do DN 3000.
Použití: Čerpací stanice, chladicí okruhy v elektrárnách, ochrana potrubí
a turbín.

A

Katalogový sešit 8901.1

A Pohon
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Automatizace armatur: monitorování
AMTROBOX M
Krytí ___________________________ IP65
t [°C] __________________ -20 až +80

Provedení: AMTROBOX M je speciálně konstruován pro ruční ovládání. Detekce
polohy armatur otevřeno/zavřeno pomocí mechanických koncových spínačů nebo
bezdotykových čidel. AMTROBOX M se montuje přímo na čtvrtotáčkové ruční
páky řady S (R1020) a na ruční redukční převodovky MA 12 a MA 25 (R1021).
Použití: Veškerá použití pro vodu, energetiku a průmyslové technologie.

Katalogový sešit 8523.1

A

AMTROBOX C
Krytí _____________________________ IP65
t [°C] __________________ -20 až +80

Provedení: Cenově výhodný pro detekci koncových poloh otevřeno/zavřeno
pomocí mechanických koncových spínačů nebo bezdotykových čidel. AMTROBOX
C (RA01290) se montuje přímo na pneumatické pohony řady ACTAIR / ACTAIR B,
na redukční převodovky typu MR VDI/VDE a na BOAX-B Mat P.
Použití: Veškerá použití pro vodu, energetiku a průmyslové technologie.

Katalogový sešit 8525.178

A

AMTROBOX / AMTROBOX EEX-ia
Krytí _____________________________ IP67
t [°C] __________________ -20 až +80

Provedení: Multifunkční ovládací skříňka, umožňující indikaci polohy otevřeno/ zavřeno
prostřednictvím koncových spínačů nebo bezdotykových čidel. AMTROBOX (R1149) se
montuje přímo na redukční převodovky typu MR, na pneumatické pohony řady ACTAIR a na
hydraulické pohony řady ACTO.
AMTROBOX R EEx ia (R1172) je provedení s vlastním zajištěním do prostředí s nebezpečím
výbuchu.
AMTROBOX R EEx zejména vhodný pro prostředí s nebezpečím výbuchu. AMTROBOX ATEX
(X1140, X1149): ATEX provedení pro prašné prostředí s nebezpečím výbuchu (Zóna 22).
Použití: Veškerá použití pro vodu, energetiku a průmyslové technologie.

Katalogový sešit 8526.12

A

AMTROBOX R / AMTROBOX R EEX-ia / AMTROBOX R Exd
Krytí _____________________________ IP68
t [°C] __________________ -20 až +80
Provedení pro nízkou teplotu: -50

Provedení: Robustní a multifunkční ovládací skříňka, umožňující indikaci polohy
otevřeno/zavřeno prostřednictvím koncových spínačů nebo bezdotykových čidel.
AMTROBOX (R1187) se montuje přímo na redukční převodovky typu MR, na
pneumatické pohony řady ACTAIR a na hydraulické pohony řady ACTO.
AMTROBOX R EEx ia (R1188) je provedení s vlastním zajištěním do prostředí
s nebezpečím výbuchu.
AMTROBOX R Exd (R1189) je model zejména vhodný pro prostředí s nebezpečím
výbuchu.
Použití: Voda a energetické technologie, pobřežní vody a těžký průmysl.

Katalogový sešit 8525.11

A

AMTROBOX S
Krytí _____________________ IP67 / IP65
t [°C] __________________ -20 až +80

Provedení: Robustní spínací skříňka s nouzovým ručním ovládáním pro
pneumatické pohony (max. 250 Nm). Indikace polohy otevřeno/zavřeno
prostřednictvím koncových spínačů.
AMTROBOX S se montuje přímo na pohony řady ACTAIR a na hydraulické pohony
řady ACTO.
Použití: Veškerá použití pro vodu, energetiku a průmyslové technologie.

A

Katalogový sešit 8525.13

A Pohon

PUB_RangeofValves_210x297_cz_vnitrek_tisk.indd 61

18. 9. 2013 18:22:24

62

Automatizace

Automatizace armatur: ovládání otevřeno/zavřeno
AMTRONIC
Krytí ___________________________ IP67
Tlak ovládacího vzduchu __8 bar
t [°C] __________________ -20 až +80

Provedení: AMTRONIC umožňuje ovládání polohy otevřeno/zavřeno pneumatických
uzavíracích (čtvrtotáčkových) pohonů. Umožňuje také funkci signalizace koncové
polohy (otevřeno/zavřeno). Díky přímé instalaci na pohony ACTAIR nebo DYNACTAIR
(bez konzoly) představuje kompaktní a robustní integrované řešení. Integrovaný
pneumatický ventil eliminuje potřebu pneumatického potrubí mezi AMTRONIC
a pohonem. Ovládací čas pohonu se dá na AMTRONIC nastavit pomocí škrcení.
AMTRONIC se může připojit ke sběrnicovým systémům Profibus DP a AS-i.
Použití: Veškerá použití pro vodu, energetiku a průmyslové technologie.
Katalogový sešit 8514.837

A

AMTRONIC Ex ia
Krytí ___________________________ IP67
Tlak ovládacího vzduchu _ 8 bar
t [°C] __________________ -10 až +50

Provedení: AMTROBOX Ex ia (R 1301) je ovládací jednotka pro otevírání a zavírání
k instalaci na pneumatické pohony KSB konstrukční řady ACTAIR/DYNACTAIR s přímým
zásobováním ovládacího vzduchu nebo na každý pád kyvných pohonů s rozhraním VDI/
VDE 3845 a zdvihových pohonů podle NAMUR. Plní funkce indikace polohy a ovládání
řídicího vzduchu. Představuje kompaktní a robustní řešení. Na základě samojištění
AMTRONIC Ex ia se může provozovat i v oblastech s nebezpečím výbuchu. Splňuje
požadavky směrnice ATEX 94/9/EG a má označení CE 0081 Ex II 1 G. Je certifikována
podle norem EN 50014 a EN 50020 podle EEx ia IIC T6.
Použití: Veškerá použití pro vodu, energetiku a průmyslové technologie.

Katalogový sešit 8514.838

A

Automatizace armatur: pozicionéry
SMARTRONIC MA
Krytí ___________________________ IP67
Tlak ovládacího vzduchu _ 8 bar
t [°C] __________________ -20 až +80

Provedení: SMARTRONIC MA (R1310) je elektropneumatický digitální
pozicionér. Napájecí napětí se přivádí přes signál 4 – 20 mAl. Je vhodný pro
instalaci na konstrukční řady KSB ACTAIR/DYNACTAIR s přímým napájením
ovládacího vzduchu nebo na každý typ čtvrtotáčkových pohonů s rozhraním VDI/
VDE 3845 a na zdvihové pohony dle NAMUR. SMARTRONIC MA snižuje náklady
na investice, uvedení do provozu a provoz, protože v klidovém stavu nepotřebuje
ovládací vzduch.
Použití: Veškeré aplikace pro vodu, energetiku a průmysl.
Katalogový sešit 8520.803

A

SMARTRONIC Ex ia
Krytí _____________________________ IP67
Tlak ovládacího vzduchu _ 8 bar
t [°C] __________________ -10 až +50

Provedení: SMARTRONIC MA (R1311) je elektropneumatický digitální pozicionér.
Napájecí napětí se přivádí přes signál 4 – 20 mAl. Je vhodný pro instalaci na
konstrukční řady KSB ACTAIR/DYNACTAIR s přímým napájením ovládacího vzduchu
nebo na každý typ čtvrtotáčkových pohonů s rozhraním VDI/VDE 3845 a na zdvihové
pohony dle NAMUR. Na základě svých vlastností může být SMARTRONIC Ex ia
provozován i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Splňuje požadavky dle ATEX 94/9/EU
a má označení CE dle CE 0081 Ex II 1 G. Je certifikován dle norem EN 50014
a EN 50020 podle EEx ia IIC T6.
Použití: Veškeré aplikace pro vodu, energetiku a průmysl.

A

Katalogový sešit 8520.804

A Pohon
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Automatizace armatur: pozicionéry
SMARTRONIC AS-I
Krytí _____________________________ IP67
Tlak ovládacího vzduchu _ 8 bar
t [°C] __________________ -20 až +80

Provedení: SMARTRONIC AS-I (R1313) je digitální elektropneumatický
pozicionmér k připojení na sběrnici AS-i-Feldbus, který byl certifikován od
AS International. Je vhodný pro instalaci na konstrukční řady KSB ACTAIR/
DYNACTAIR s přímým napájením ovládacího vzduchu nebo na každý typ
čtvrtotáčkových pohonů s rozhraním VDI/VDE 3845 a na zdvihové pohony dle
NAMUR.
Použití: Veškeré aplikace pro vodu, energetiku a průmysl.
Katalogový sešit 8520.806

A

Automatizace armatur: inteligentní pozicionéry
SMARTRONIC PC
Krytí _____________________________ IP67
Tlak ovládacího vzduchu _ 8 bar
t [°C] __________________ -20 až +80

Provedení: SMARTRONIC PC (R1312) je inteligentní, kompaktní a inovativní pozicionér. Je to multifunkční
polohovací jednotka s integrovanými regulačními funkcemi, která umožňuje použití nejnovější řídicí
a regulační technologie pro armatury. Díky přímé instalaci na pozicionéry konstrukční řady ACTAIR nebo
DYNACTAIR – bez konzoly a extrémního zatrubkování – představuje kompaktní a robustní celkové řešení.
SMARTRONIC PC plní 4 funkce:
- Programovatelné charakteristické křivky pro otevírání a zavírání armatur
- Inteligentní regulace polohy
- Monitorování procesu
- Regulace
Programování SMARTRONIC PC se provádí na PC. Je možné i připojení na sběrnici Profibus DP-Feldbus.
Použití: Veškeré aplikace pro vodu, energetiku a průmysl.

A

Katalogový sešit 8520.805

A Pohon
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Armatury

Membránové ventily SISTO
SISTO-KB / SISTO-KBS
PN ________________________________ 10
DN __________________________ 15 – 200
t [°C] _________________ -20 až +140
S = Krátká stavební délka
A m, e, p

Provedení: Membránový ventil s přírubami s těsněním na průtoku a ven
do atmosféry vloženou uzavírací membránou, průchozí tvar tělesa, těleso
s povlakem nebo bez povlaku, ukazatel polohy s integrovanou ochranou vřetene,
DN 125 až DN 200 se závitovým pouzdrem. Všechny pohyblivé součásti jsou
odděleny od provozního média membránou. Bez údržby.
Použití: Technická zařízení budov, průmysl, elektrárny. Vhodný pro abrazivní
a agresivní média jako např. užitková voda, odpadní voda, kyseliny, louhy, kaly
a suspenze.
Katalogový sešit 8651.1 / 8651.101

SISTO-10 / SISTO-10S
PN ________________________________ 10
DN ________________________ 15 – 300
t [°C] ________________ -20 až +160
S = Krátká stavební délka
(DN 15 / 200)
A m, e, p

Provedení: Membránový ventil s přírubami nebo závitovými hrdly, s těsněním
na průtoku a ven do atmosféry membránou přitlačenou pružinou (DN 65 a výše),
těleso s povlakem nebo bez povlaku, ukazatel polohy s integrovanou ochranou
vřetene. Všechny pohyblivé součásti jsou odděleny od provozního média
membránou. Bez údržby.
Použití: Zařízení v průmyslu, chemii a výrobní technologii. Pro užitkovou vodu,
vzduch, olej až po abrazivní a agresivní média.
Katalogový sešit 8641.1 / 8641.101

SISTO-10M
PN ________________________________ 10
DN __________________________ 15 – 80
t [°C] ________________ -10 až +140

Provedení: Membránový ventil se závitovými hrdly, s těsněním na průtoku a ven
do atmosféry membránou přitlačenou pružinou (DN 65 a výše), ukazatel polohy
s integrovanou ochranou vřetene. Všechny pohyblivé součásti jsou odděleny od
provozního média membránou, bez údržby.
Použití: Zařízení v průmyslu, chemii a výrobní technologii. Pro užitkovou vodu,
vzduch, olej až po abrazivní a agresivní média.

M = Vnitřní závit
A m, e, p

Katalogový sešit 8641.102

SISTO-16 / SISTO-16S
PN ___________________ 16
DN ________________________ 15 – 200
t [°C] ________________ -20 až +160
S = Krátká stavební délka

A m, e, p

Provedení: Přírubový membránový ventil, s těsněním na průtoku a ven do
atmosféry plně zapouzdřenou membránou přitlačenou pružinou, těleso s povlakem
nebo bez povlaku, ukazatel polohy s integrovanou ochranou vřetene. Všechny
pohyblivé součásti jsou odděleny od provozního média membránou, bez údržby.
Použití: Technická zařízení budov, průmyslová zařízení, elektrárny pro pitnou
vodu, užitkovou vodu, vzduch, olej, technické plyny od médií dopravovaných
v potravinářském a nápojovém průmyslu až po abrazivní a agresivní produkty
v chemii a výrobních technologiích.
Katalogový sešit 8635.1 / 8635.101

SISTO-16RGA
PN ___________________ 16
DN __________________________ 15 – 80
NPS _____________ 1/2" – 3"
t [°C] __________________ -10 až +90

Provedení: Membránový ventil s tělesem z bronzu se závitovými hrdly, pro
instalace pitné vody v technice zařízení budov podle DIN 1988, s DIN-DVGWschválení pro vodu podle testu W 270, v souladu s doporučeními KTW, těsněním
na průtoku a ven do atmosféry plně zapouzdřenou membránou, ukazatel polohy
s integrovanou ochranou vřetene. Všechny pohyblivé součásti jsou odděleny od
provozního média membránou, bez údržby.
Použití: Pitná voda, speciální instalace pitné vody podle DIN 1988, mořská voda,
užitková voda jakékoliv kvality.

A m

Katalogový sešit 8638.1

A Pohon
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Membránové ventily SISTO
SISTO-16TWA/HWA/DLU
PN ________________________________ 16
DN ________________________ 15 – 200
t [°C] __________________ -10 až +90

A m, e, p

Provedení: Přírubový membránový ventil pro instalace pitné vody v oblasti technická
zařízení budov podle DIN 1988, s DIN-DVGW-schválení pro vodu podle testu W
270, v souladu s doporučeními KTW, těsněním na průtoku a ven do atmosféry plně
zapouzdřenou membránou, ukazatel polohy s integrovanou ochranou vřetene. Všechny
pohyblivé součásti jsou odděleny od provozního média membránou, bez údržby.
Použití: SISTO-16 TWA (pitná voda do 90°C): Pitná voda ve speciálních instalacích
podle DIN 1988, chlorovaná voda, mořská voda atd. SISTO-16 HWA (horká voda do
140°C). Užitková voda jakékoliv kvality. SISTO-16 DLU (stlačený vzduch do 90°C).
Stlačený vzduch s obsahem oleje a technické plyny.

Katalogový sešit 8635.33

SISTO-20
PN ________________________________ 16
DN __________________________ 15 – 200
t [°C] _________________ -20 až +160

A m, e, p

Provedení: Přírubový membránový ventil s těsněním na průtoku a ven do
atmosféry, plně zapouzdřenou membránou přitlačenou pružinou, těleso s povlakem
nebo bez povlaku, ukazatel polohy s integrovanou ochranou vřetene. Všechny
pohyblivé součásti jsou odděleny od provozního média membránou, bez údržby.
Použití: Technická zařízení budov, průmyslová zařízení, elektrárny, pro pitnou
vodu, užitkovou vodu, vzduch, olej, technické plyny, od médií pro potravinářský
a nápojový průmysl až po abrazivní a agresivní produkty v chemickém průmyslu
a ve výrobních technologiích.
Katalogový sešit 8643.1

SISTO-C
PN ________________________________ 16
DN ____________________________ 6 – 100
t [°C] _________________ -10 až +160

Provedení: Membránový ventil s přivařovacími konci nebo svorkami, v přímém
tvaru nebo ve tvaru T, volitelně s ručním ovládáním nebo s pneumatickým
pohonem, s těsněním na průtoku a ven do atmosféry membránou, bez mrtvého
prostoru, lze sterilizovat. Konstrukce v souladu s CIP a SIP, vizuální indikace
polohy. Všechny pohyblivé součásti jsou odděleny od provozního média
membránou, bez údržby.
Použití: Biotechnologie, farmaceutický průmysl, sterilní technologie,
potravinářský a nápojový průmysl.
Katalogový sešit 8644.1

A m, p

Zpětné klapky SISTO
SISTO-RSK / SISTO-RSKS
PN ________________________________ 16
DN __________________________ 25 – 150
t [°C] _________________ -20 až +120

Provedení: Přírubová zpětná klapka s vystélkou nebo bez ní, měkce těsnicí, bez
mrtvého prostoru, plnoprůchozí, s těsněním šikmým sedlem s vnitřním čepem
a diskem s povlakem měkké pryže.
Použití: Technická zařízení budov, průmyslové technologie, elektrárny, pro
pitnou vodu, užitkovou vodu, od médií v potravinářském a nápojovém průmyslu
až po abrazivní a agresivní produkty v chemickém průmyslu a ve výrobních
technologiích.
Katalogový sešit 8675.1

A Pohon
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Armatury a pohony

Pneumatické pohony pro membránové ventily SISTO
SISTOMAT-PC
Stlačený vzduch _______ max. 6 bar
Uzavírací síla ________ max. 20 000 N

Provedení: MAT-PC typ LAD
Pneumatický pohon v kompaktním provedení k přímé instalaci na ventily. Dodává se
v jednočinném provedení s otevírací/zavírací pružinou nebo ve dvojčinném provedení;
vhodný pro montáž koncových spínačů nebo pozicionérů podle požadavků zákazníka,
montáž v závodě. Nastavení se provádí při testování ve výrobním závodě.
Použití: Technická zařízení budov, průmyslové technologie, elektrárny, abrazivní
a agresivní produkty jako užitková voda, odpadní voda, kyseliny, louhy, kaly
a suspenze.
Katalogový sešit 8651.1 PC/8641.1 PC/8635.1 PC

A

MAT-P
Stlačený vzduch ______ max. 10 bar
Uzavírací síla _______ max. 100 000 N

Provedení: MAT-P typ LAP
Pneumatický pístový pohon v robustním provedení pro průmyslové využití u ventilů a šoupátek.
Montážní příruba podle DIN/ISO 5210. Dodává se v jednočinném provedení s otevírací/zavírací
pružinou nebo ve dvojčinném provedení, vhodný pro montáž koncových spínačů nebo pozicionérů
podle požadavků zákazníka, montáž v závodě. Nastavení se provádí při testování ve výrobním závodě.
Použití: Pneumatické pístové pohony se instalují na armatury, kde vřeteno vykonává lineární pohyb
(uzavírací ventily, membránové ventily a uzavírací šoupátka). Jsou vhodné pro technická zařízení
budov, v průmyslu, v elektrárnách a také v potravinářském, nápojovém a chemickém průmyslu.
Pneumatické pohony mohou být použity i v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Katalogový sešit 9210.1

A

SISTOMAT-P typ LAP pro SISTO-C
Stlačený vzduch _____ max. 10 bar
Uzavírací síla ___ max. 20 000 N

Provedení: MAT-P typ LAP
Pneumatický pístový pohon v robustním provedení pro průmyslové využití u ventilů a šoupátek. Montážní příruba podle DIN/ISO 5210. Dodává se v jednočinném
provedení s otevírací/zavírací pružinou nebo ve dvojčinném provedení, vhodný
pro montáž koncových spínačů nebo pozicionérů podle požadavků zákazníka,
montáž v závodě. Nastavení se provádí při testování ve výrobním závodě.
Použití: Biotechnologie, farmaceutický průmysl, sterilní technologie,
potravinářský a nápojový průmysl.
Katalogový sešit 8644.1

A

Elektrické pohony pro membránové ventily SISTO
SISTOMAT-E
Typ ____________________________ AUMA
Kroutící moment _________ max. 250 Nm
Krytí _____________________________ IP67

A

Provedení: Víceotáčkové pohony pro membránové ventily se stoupajícím
vřetenem, maximální uzavírací síla je 60 000 N, konfigurovatelný v závislosti
na průtokových křivkách a na zdvihu. Zpětné hlášení koncové polohy. Pohon se
instaluje ve výrobním závodě.
Použití: Technická zařízení budov, průmysl, elektrárny, potravinářský a chemický
průmysl.

Katalogový sešit 8644.1

A Pohon
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Kulové kohouty
PSA-KHG
PN __ 16/25/40/63/100/160/250
DN _____________ 15 – 1200
t [°C] _________________ -60 až +250

Provedení: Příruby (DIN/ASME), přivařovací konce, hrdlové přivařovací konce nebo
závitové konce, primární těsnění kov na kov, sekundární měkké těsnění, „double
block and bleed“, plně svařovaná konstrukce, s ruční pákou nebo převodovkou.
Volitelně: Polyuretanový nátěr, nouzové těsnění, pneumatické nebo elektrické
pohony, dělené těleso (šroubované).
Použití: Plyny podle DVGW, pracovní list G260/I a II a hořlavé kapaliny, průmysl
obecně, petrochemický průmysl a všechna navazující odvětví, elektrárny, plynová
potrubí a zařízení, rafinérie, potrubí, skladiště plynu, soustavy skladovacích nádrží
ropy.
Katalogový sešit 8301.11 – 8301.15

PSA-KHG W
PN ____________ 16 / 25 / 40
DN ______________ 15 – 500
t [°C] _________________ -60 až +250

Provedení: Příruby (DIN/ASME), přivařovací konce, hrdlové přivařovací
konce nebo závitové konce, těsnicí kruhy z PTFE, utěsnění za armaturou, plně
svařovaná konstrukce, s ruční pákou nebo převodovkou.
Volitelně: Polyuretanový nátěr, pneumatické nebo elektrické pohony.
Použití: Plyny podle DVGW, pracovní list G260/I a II a hořlavé kapaliny, průmysl
obecně, elektrárny, plynová potrubí a zařízení, skladiště plynu.

Katalogový sešit 8301.16

PSA-KHG M
_____________ 16 / 25 / 40 / 63 /
____________________ 100 / 160 / 250

PN

DN ______________ 15 – 500
t [°C] _________________ -60 až +250

Provedení: Příruby (DIN/ASME), přivařovací konce, pouze těsnění kov na kov,
utěsnění před i za armaturou, s ruční pákou nebo převodovkou.
Volitelně: Polyuretanový nátěr, pneumatické nebo elektrické pohony.
Použití: Plyny podle DVGW, pracovní list G260/I a II a hořlavé kapaliny, průmysl
obecně, petrochemický průmysl a všechna navazující odvětví, elektrárny, plynová
potrubí a zařízení, rafinérie, potrubí, skladiště plynu, soustavy skladovacích
nádrží ropy.
Katalogový sešit 8301.17

ECOLINE BLC 1000
PN ______________________ 1000 WOG
DN ______________ ¼" – 4"
_______________________________ 8 – 100
t [°C] _________________ -10 až +200

A m, p

Provedení: Třídílné těleso, plnoprůchozí, koncepce plovoucí koule, se
závitovými konci (NPT), s přivařovacími nebo hrdlovými přivařovacími konci,
s plastomerovým těsněním (také v protipožárním provedení). Provedení dle
ASME B16.34/ISO 17292.
Použití: Průmysl obecně, elektrárny, chemický a petrochemický průmysl
a všechna navazující odvětví. Papírenský, potravinářský a farmaceutický průmysl.

Katalogový sešit 8222.53

ECOLINE BLT 150-300
PN ________________________ 150 / 300
DN ____________ 1½" – 12"
_____________________________ 15 – 300
t [°C] _________________ -10 až +200

A m, p

Provedení: Dvoudílné těleso, plnoprůchozí, koncepce plovoucí koule,
s přírubami (RF), s plastomerovým těsněním, (také v protipožárním provedení).
S ruční pákou nebo převodovkou, s pneumatickým nebo elektrickým pohonem.
Provedení dle ASME B 16.34.
Použití: Průmysl obecně, elektrárny, chemický a petrochemický průmysl
a všechna navazující odvětví. Papírenský, potravinářský a farmaceutický průmysl.

Katalogový sešit 8222.51

A Pohon
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Armatury

Kulové kohouty
ISO F14 A/AC (k dostání jen ve vybraných zemích)
PN __________________ 20 / 50 / 100
DN ________________________ ½" – 12"
t [°C] _________________ -29 až +250

Provedení: Kulový kohout, dvoudílný, podle ANSI, plnoprůchozí, přírubové
těleso s dlouhou nebo krátkou stavební délkou, plastomerová těsnění (také
v protipožárním provedení). S ruční pákou nebo převodovkou, s pneumatickým
nebo elektrickým pohonem. Možné připojení dle ASME, třída 150, třída 300,
třída 600.
Použití: Průmysl obecně, elektrárny, chemie, petrochemie a také s tím spojená
průmyslová odvětví. Papírenský, potravinářský a farmaceutický průmysl.

A m, p + AMTROBOX / AMTRONIC

Katalogový sešit 8227.1 / 8226.21

ISO F14 D (k dostání jen ve vybraných zemích)
PN _ 10 / 16 / 25 / 40 / 63 / 100
DN _________________________________ 15 – 300
t [°C] _____________________ -10 až +250

A m, p + AMTROBOX / AMTRONIC

Provedení: Kulový kohout, dvoudílný, podle DIN, plnoprůchozí, přírubové
těleso s dlouhou nebo krátkou stavební délkou, plastomerové těsnění (také
v protipožárním provedení). S ruční pákou nebo převodovkou, s pneumatickým
nebo elektrickým pohonem.
Použití: Průmysl obecně, elektrárny, chemie, petrochemie a také s tím spojená
průmyslová odvětví. Papírenský, potravinářský a farmaceutický průmysl.

Katalogový sešit 8226.1 / 8226.21

ISO VU (k dostání jen ve vybraných zemích)
PN __________________________ 16 / 70
DN __________________________ ¼" – 4"
__________________ 8 – 100
t [°C] _________________ -10 až +250

Provedení: Kulový kohout, třídílný, s plným nebo redukovaným průtokem,
s plastomerovým těsněním. S ruční pákou nebo převodovkou, s pneumatickým
nebo elektrickým pohonem. Možnosti připojení: závit BSP nebo NPT, přivařovací
hrdlo, konce pro přivaření natupo.
Použití: Průmysl obecně, elektrárny, chemie, papírenský, potravinářský
a farmaceutický průmysl.

Katalogový sešit 8224.1 / 8226.21

A m, p + AMTROBOX / AMTRONIC

MP-CI / MP-II
PN ________________________________ 16
DN __________________________ 15 – 150
t [°C] _________________ -10 až +200

A m, p + AMTROBOX / AMTRONIC

Provedení: Kulový kohout s mezipřírubovým tělesem z opracované uhlíkové
oceli (MP/CI) nebo z nerezové oceli (MP/II), s koulí z nerezové oceli a sedlem
PTFE//grafit.
Použití: Zavlažovací a hasicí systémy, zásobování domácností vodou,
klimatizační zařízení, chladicí okruhy, systémy zásobování vodou.

Katalogový sešit 7254.1

A Pohon / automatizace
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Příslušenství
ECOLINE GE1/GE2/GE3
PN ________________________________ 16
DN _________________________ 1" – 300
t [°C] _________________ -10 až +100

Provedení: Kompenzátor z elastomeru EPDM (GE2) nebo NBR (GE3), příruby
z uhlíkové oceli s povlakem niklu, těleso z EPDM- e závitovým připojením (GE1).
Použití: Zavlažování, zásobování domácností vodou, klimatizační zařízení,
chladicí okruhy, nápojový a potravinářský průmysl, úprava vody, zásobování
vodou.

Katalogový sešit 7249.1

ECOLINE GE4
Provedení: Kompenzátor vibrací s tělesem z EPDM a přírubami podle norem EN.
PN ________________________________ 16
DN _________________________________ 20 – 200
t [°C] _____________________ -10 až +100

Použití: Zavlažování, zásobování domácností vodou, klimatizační zařízení,
chladicí okruhy, nápojový a potravinářský průmysl, úprava vody, zásobování
vodou.

Katalogový sešit 7250.1

DJ03
PN ____________________ 10 / 16 / 25
DN ________________________ 40 – 1600
t [°C] __________________ -10 až +70

Provedení: Montážní vložka s přírubami, těleso z tvárné litiny, šroubení
z pozinkované uhlíkové oceli.
Použití: Vodárny, čistá voda, pitná voda.

Katalogový sešit 9200.52
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