Výrobní program

Armatury ı Pohony ı Automatizace
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Věcný rejstřík
Věcný rejstřík

Věcný rejstřík
ACTAIR NG
ACTELEC - AUMA
ACTELEC - BERNARD CONTROLS
AKG-A/AKGS-A
AKR/AKRS
AMTROBOX
AMTROBOX ATEX Zone 22
AMTROBOX EEx ia
AMTROBOX M
AMTROBOX R
AMTROBOX R EEx ia
AMTROBOX F
AMTRONIC
AMTRONIC Ex ia
APORIS-DEB02

59
58
58
36
43
61
61
61
61
62
62
61
62
62
49

ECOLINE SP/SO
ECOLINE VA16
ECOLINE WT/WTI

36
29
43

TRIODIS 150
TRIODIS 300
TRIODIS 600

50
50
51

HERA-BD
HERA-BDS
HERA-BHT
HERA-SH
HQ

39
39
39
40
58

UGS

39

ISORIA 10/16
ISORIA 20 UL
ISORIA 20/25

48
48
48

ZJSVM/RJSVM
ZRN
ZRS
ZTN
ZTS
ZXNB
ZXNVB
ZYNB/ZYN

56
45
43
38
37
31
31
31

KE

49

BOA-Compact
BOA-Compact EKB
BOA-Control SAR
BOA-Control/BOA-Control IMS
BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB
BOA-CVE H
BOA-CVP H
BOA-H
BOA-H/HE/HV/HEV
BOACHEM-FSA
BOACHEM-RXA
BOACHEM-ZXA
BOACHEM-ZXAB/ZYAB
BOA-R
BOA-RFV
BOA-RPL/RPL F-F
BOA-RVK
BOA-S
BOA-SuperCompact
BOAVENT-AVF
BOAVENT-SIF
BOAVENT-SVA
BOAVENT-SVF
BOA-W
BOAX-B
BOAX-CBV13
BOAX-S/SF

25
25
32
32
31
32
32
26
26
46
41
29
27
40
40
40
40
46
25
34
34
34
34
25
48
47
47

MAMMOUTH
MN
MP-CI/MP-II
MR

48
57
52
57

NORI 160 RXL/RXS
NORI 160 ZXL/ZXS
NORI 160 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
NUCA/-A/-ES typ I, II, IV
NUCA/-A/-ES typ V

41
28
28
28
46
41
27
26
26
28
26
28
30
42

PROFIN SI3
PROFIN VT1
PROFIN VT2L
PROFIN VT3

53
52
52
53

CLOSSIA
COBRA-SGP/SGO
COBRA-SMP
COBRA-TDC01/03
CONDA-VLC
CONDA-VRC
CONDA-VSM
CR/CM

51
35
35
46
33
33
33
57

RGS
RJN
RMD
RYN

41
42
60
42

DANAÏS MTII
DANAÏS TBTII
DANAÏS 150
DUALIS
DYNACTAIR NG

49
50
49
51
59

ECOLINE BLC 1000
ECOLINE BLT 150-300
ECOLINE FYC 150-600
ECOLINE FYF 800
ECOLINE GE1/GE2/GE3
ECOLINE GE4
ECOLINE GLB 150-600
ECOLINE GLB 800
ECOLINE GLC 150-600
ECOLINE GLF 150-600
ECOLINE GLF 800
ECOLINE GLV 150-600
ECOLINE GT 40
ECOLINE GTB 800
ECOLINE GTC 150-600
ECOLINE GTF 150-600
ECOLINE GTF 800
ECOLINE GTV 150-600
ECOLINE PTF 150-600
ECOLINE PTF 800
ECOLINE SCC 150-600
ECOLINE SCF 150-600
ECOLINE SCF 800
ECOLINE SCV 150-600

53
52
47
47
56
56
27
27
29
29
29
30
36
37
37
37
37
38
41
42
44
44
44
45

S/SR/SP
SERIE 2000
SICCA 150-2500 GTF
SICCA 150-4500 GLF
SICCA 150-4500 PCF
SICCA 150-600 GLC
SICCA 150-600 GTC
SICCA 150-600 SCC
SICCA 900-2500 GLC
SICCA 900-3600 GTC
SICCA 900-3600 SCC
SISTO-10
SISTO-10M
SISTO-16
SISTO-16RGA
SISTO-16S
SISTO-16TWA
SISTO-20
SISTO-20NA
SISTO-C
SISTO-C LAP
SISTO-DrainNA
SISTO-KB
SISTO-KRVNA
SISTO-LAD
SISTO-LAE
SISTO-LAP
SISTO-RSK/RSKS
SISTO-RSKNA
SISTO-VentNA
SMARTRONIC AS-i
SMARTRONIC MA
SMARTRONIC PC
STAAL 100 AKD/AKDS
STAAL 100 AKK/AKKS
STAAL 40 AKD/AKDS
STAAL 40 AKK/AKKS

57
44
38
30
42
30
38
45
30
38
45
54
54
54
54
54
55
55
55
55
60
55
53
35
59
58
60
44
45
35
63
63
63
36
43
36
43
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Náš cíl:
Zajistit certifikovanou kvalitu
Prvotřídní produkty a vynikající servis jsou u nás na prvním místě.

Pět našich nejdůležitějších cílů:

Aby to tak i zůstalo, vyvinuli jsme moderní management kvality,

■

abychom přání našich zákazníků splnili včas a komplexně.

založený na směrnicích s celosvětovou platností. Jeho základ
položila Evropská nadace pro management kvality (EFQM –

Maximální spokojenost zákazníků: Děláme vše pro to,

■

Zvyšování povědomí o kvalitě: Požadavky na kvalitu určují

European Foundation for Quality Management), která již zajišťuje

veškeré naše konání – od vedoucích pracovníků až po

vylepšený management kvality po celé Evropě.

zaměstnance, jejichž kvalifikaci a kompetence zvyšujeme

Prostřednictvím směrnic jsme stanovili jednotnou úroveň kvality

dalším vzděláváním.

pro všechny pobočky KSB a optimalizovali naše výrobní procesy.

■

systematicky analyzujeme a předcházíme jejich vzniku.

Výsledkem jsou kratší dodací lhůty a celosvětová dostupnost
našich produktů. Směrnice určují naše jednání do té míry, že

■

kvality „Made in Germany“ a zavedli jsme vlastní interní

Zlepšení kvality: Průběžně optimalizujeme naše procesy,
abychom mohli pracovat ještě efektivněji.

jednoznačně stanovují dokonce kompetentnost našeho poradenství
a náš dobrý poměr ceny a výkonu. Inspirovali jsme se pečetí

Zamezování chybám namísto jejich opravování: Chyby

■

Zapojení dodavatelů: Klademe zvláštní důraz na férové a
otevřené jednání při dosahování společných cílů.

certifikaci „Made by KSB“ jako značku nejvyšší kvality.

Přijetím principů iniciativy Global Compact pod záštitou OSN se společnost
KSB zavazuje k dodržování deseti základních principů této mezinárodní
organizace v oblasti lidských práv, pracovních norem, ochrany životního
prostředí a boje s korupcí.
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Moderní podnik – již 1
Pod heslem „People. Passion. Performance.“ oslaví společnost KSB v roce
2021 již 150 let své existence. Z jednoho nápadu se postupně vyvinul
přední globální hráč v oblasti čerpadel, armatur a servisu.
Všechno začalo jedním nápadem
Roku 1871 získal strojní inženýr Johannes Klein patent na svůj
„automat pro napájení kotlů“. Společně s Friedrichem
Schanzlinem a Jakobem Augustem Beckerem založil ve stejném
roce podnik „Frankenthaler Maschinen- & Armatur - Fabrik
Klein, Schanzlin & Becker“, ve kterém zaměstnával dvanáct
pracovníků.
Podnik, který se roku 1887 změnil na akciovou společnost,
neustále rostl a koupil řadu německých firem.
Na cestě ke globálnímu koncernu
Svou první zahraniční pobočku založila společnost KSB roku
1925 v Itálii. Expanze mimo Evropu přinesla založení poboček v
Argentině (1941), Pákistánu (1953) a Jižní Africe (1959).
V 80. letech 20. století získala společnost KSB další firmy a
rozšířila nabídku svých produktů. Roku 1986 se spojila s
předním francouzským výrobcem čerpadel Pompes Guinard a o
tři roky později s druhým největším výrobcem klapek na světě,
firmou Amri. Převzetí amerického podniku GIW Industries roku
Parní pístové čerpadlo,
kolem roku 1890

1988 znamenalo vstup na trh s čerpadly pevných látek.

Úvod
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150 let

Pohled do zámečnické
dílny na výrobu armatur ve
Frankenthalu (kolem roku
1930)

Roku 1991 společnost KSB začlenila Hallesche Pumpenwerke

Vysoce účinné a spolehlivé produkty najdou uplatnění všude

GmbH, dnešní výrobní centrum pro čerpadla na vodu a

tam, kde jde o přepravu nebo uzavírání kapalných médií: tedy u

odpadní vodu.

technických zařízení budov a průmyslových zařízení, v chemii a

Pro posílení přítomnosti na důležitých trzích, jako je Čína,

petrochemii, v zásobování vodou a čištění odpadních vod, jakož

Indie a Brazílie, vzniklo od poloviny 90. let několik nových

i při procesech spojených s výrobou elektřiny a v hornictví.

společností a společných podniků. V Evropě se součástí

Po celém světě poskytuje více než 190 servisních poboček a 3

koncernu staly další firmy jako DP Industries B.V. z

500 servisních specialistů služby spojené s inspekcí, údržbou a

Nizozemska. Tím si společnost KSB doplnila svůj výrobní

opravami pod značkou KSB SupremeServ – vždy zákazníkovi na

program.

dosah. Základem úspěchu společnosti je inovativní technologie,
která vychází z vlastního výzkumu a vývoje.

Chytře do budoucnosti
Díky digitálním řešením posiluje společnost KSB
konkurenceschopnost svých zákazníků do budoucna. Chytré
produkty a servisní výkony zajišťují větší transparentnost
zařízení a zvyšují jejich účinnost.
Díky strategii Digitální továrna převádí společnost KSB výrobní
procesy ještě výrazněji do standardizovaného a
automatizovaného provozu. Aditivní výroba umožňuje již dnes
rychlý 3D tisk náhradních dílů.
150 let zkušeností
Dnes patří společnost KSB k předním světovým dodavatelům
čerpadel, armatur a souvisejících systémů. Ve výrobních,
odbytových a servisních pobočkách na všech světadílech
zaměstnává více než 15 000 osob. Koncern je zastoupený
vlastními společnostmi ve více než 40 zemích.

Pokrokové aditivní výrobní postupy umožňují výrobu komplexních
konstrukčních dílů.
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Chytrý servis pro maximální
dostupnost a účinnost
Jako pro jednoho z předních poskytovatelů čerpadel a armatur je pro nás
důležité, abychom vám mohli vždy nabídnout prvotřídní a komplexní služby.
Dokonce tak důležité, že jsme pro ně zavedli vlastní pojmenování: KSB
SupremeServ.
KSB SupremeServ vás doprovází
celým životním cyklem produktu a
zahrnuje klasická i digitální řešení
servisu a náhradních dílů. Bez ohledu
na to, zda se jedná o produkt KSB,
produkt jiného výrobce nebo jiné
rotační zařízení, budete profitovat z
bezpečného a udržitelného provozu
vašeho zařízení.

Oblasti použití:
Voda a odpadní voda
Průmysl
■
Energie
■
Hornictví
■
Technická zařízení budov
Ať už nás potřebujete kdekoliv a
kdykoliv, jsme tu pro vás.
■
■

Úvod
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Značky koncernu KSB
Kromě zastřešující značky „KSB“ nesou kvalitní produkty a služby koncernu KSB následující označení:

®

Uzavírací klapky

Membránové ventily

Pod značkou AMRI distribuuje společnost

Pod značkou SISTO dodává společnost

KSB své uzavírací klapky. Používají se v

KSB své membránové ventily. Ty zajišťují

technických zařízeních budov, v průmys-

uzavírání v technických zařízeních budov,

lových zařízeních, ve vodním hospodářství

v průmyslových zařízeních, ve vodním

a v zařízeních elektráren. K produktům

hospodářství a v zařízeních elektráren.

AMRI patří pneumatické, hydraulické a

Pro sterilní aplikace, včetně oblasti

elektrické servopohony a také řídicí a reg-

biotechnologií, nabízí společnost KSB pod

ulační jednotky.

touto značkou speciální armatury.
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Všeobecné pokyny
Všeobecné pokyny

Všeobecné pokyny
Regionální produkty

V některých zemích nemusejí být některé vyobrazené produkty schváleny
k prodeji. Regionální produkty jsou odpovídajícím způsobem označeny. Otázky
týkající se této problematiky můžete projednat s prodejním zastoupením
společnosti KSB.

Legenda k pohonům

Při instalaci produktu od strany 25 označuje symbol
možný druh pohonu.

ve spojení s písmenem

m = ručně (ruční páka, ruční kolo, ...)
e = elektrický servopohon
p = pneumatický servopohon
h = hydraulický servopohon

Práva na značky

Uvedené značky nebo firemní loga jsou předmětem práv k obchodním
značkám, které vlastní akciová společnost KSB a/nebo některá z koncernových
společností KSB. Z absence označení „®“ nelze vyvozovat, že se u určitého
pojmu nejedná o registrovanou značku.

Informace o produktech

Informace podle evropského nařízení o chemikáliích (ES) č. 1907/2006 (REACH)
viz http://www.ksb.de/reach.

Přehled programu
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BOA-SuperCompact

25

BOA-Compact

25

BOA-Compact EKB

25

BOA-W

25

BOA-H

26

BOA-H/HE/HV/HEV

26

NORI 40 ZXLBV/ZXSBV

26

NORI 40 ZXLB/ZXSB

26

NORI 40 ZYLB/ZYSB

26

BOACHEM-ZXAB/ZYAB

27

ECOLINE GLB 150-600

27

ECOLINE GLB 800

27

NORI 40 ZXL/ZXS

27

NORI 40 ZXLF/ZXSF

28

NORI 160 ZXL/ZXS

28

NORI 160 ZXLF/ZXSF

28

NORI 320 ZXSV

28

NORI 500 ZXSV

28

BOACHEM-ZXA

29

ECOLINE VA16

29

ECOLINE GLC 150-600

29

ECOLINE GLF 150-600

29

ECOLINE GLF 800

29

ECOLINE GLV 150-600

30

SICCA 150-600 GLC

30

SICCA 900-2500 GLC

30

SICCA 150-4500 GLF

30

NUCA/-A/-ES typ I, II, IV

30

ZXNB

31

ZXNVB

31

ZYNB/ZYN

31

BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB

31

BOA-CVE H

32

BOA-CVP H

32

BOA-Control/BOA-Control IMS

32

BOA-Control SAR

32

Regulační ventily hladiny podle DIN/EN

CONDA-VLC

33

Redukční tlakové ventily podle DIN/EN

CONDA-VRC

33

Udržovací tlakové ventily podle DIN/EN

CONDA-VSM

33

BOAVENT-AVF

34

BOAVENT-SIF

34

BOAVENT-SVA

34

BOAVENT-SVF

34

SISTO-VentNA

35

SISTO-KRVNA

35

Uzavírací ventily s měkkým těsněním dle DIN/EN

Uzavírací ventily s vlnovcem dle DIN/EN

Uzavírací ventily s vlnovcem dle ANSI/ASME

Uzavírací ventily s ucpávkou podle DIN/EN

Uzavírací ventily s ucpávkou dle ANSI/ASME

Uzavírací ventily pro nukleární použití

Regulační ventily dle DIN/EN

Vyvažovací a uzavírací ventily dle DIN/EN

Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventily podle DIN/EN

Odvzdušňovací ventily pro nukleární použití

Farmaceutický /
potravinářský průmysl

Doprava pevných
látek

Technická zařízení
budov

Přeměna energie

Strana

Průmysl

Konstrukční řada

Doprava vody a
úprava vody

Konstrukční velikost / použití

Automatizace

Armatury

Přehled programu

COBRA-SGP/SGO

35

COBRA-SMP

35

ECOLINE SP/SO

36

ECOLINE GT 40

36

STAAL 40 AKD/AKDS

36

STAAL 100 AKD/AKDS

36

AKG-A/AKGS-A

36

ZTS

37

ECOLINE GTB 800

37

ECOLINE GTC 150-600

37

ECOLINE GTF 150-600

37

ECOLINE GTF 800

37

ECOLINE GTV 150-600

38

SICCA 150-600 GTC

38

SICCA 900-3600 GTC

38

SICCA 150-2500 GTF

38

Uzavírací šoupátka pro nukleární použití

ZTN

38

Přetlaková pojistka tělesa

UGS

39

Desková šoupátka podle DIN/EN

HERA-BD

39

HERA-BDS

39

HERA-BHT

39

HERA-SH

40

BOA-RPL/RPL F-F

40

BOA-RFV

40

BOA-RVK

40

BOA-R

40

NORI 40 RXL/RXS

41

NORI 160 RXL/RXS

41

RGS

41

BOACHEM-RXA

41

ECOLINE PTF 150-600

41

ECOLINE PTF 800

42

SICCA 150-4500 PCF

42

NUCA/-A/-ES typ V

42

RJN

42

RYN

42

ECOLINE WT/WTI

43

STAAL 40 AKK/AKKS

43

STAAL 100 AKK/AKKS

43

AKR/AKRS

43

ZRS

43

SISTO-RSK/RSKS

44

SERIE 2000

44

ECOLINE SCC 150-600

44

ECOLINE SCF 150-600

44

ECOLINE SCF 800

44

ECOLINE SCV 150-600

45

SICCA 150-600 SCC

45

SICCA 900-3600 SCC

45

SISTO-RSKNA

45

ZRN

45

COBRA-TDC01/03

46

Uzavírací šoupátka podle DIN/EN

Uzavírací šoupátka podle ANSI/ASME

Desková šoupátka podle ANSI/ASME

Zpětné ventily podle DIN/EN

Zpětné ventily podle ANSI/ASME

Zpětné ventily pro nukleární použití

Zpětné klapky dle DIN/EN

Zpětné klapky dle ANSI/ASME

Zpětné klapky pro nukleární použití
Sklopné zpětné klapky dle DIN/EN

Farmaceutický /
potravinářský průmysl

Doprava pevných
látek

Technická zařízení
budov

Strana

Přeměna energie

Konstrukční řada

Průmysl

Konstrukční velikost / použití

Doprava vody a
úprava vody
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BOA-S

46

NORI 40 FSL/FSS

46

BOACHEM-FSA

46

ECOLINE FYC 150-600

47

ECOLINE FYF 800

47

BOAX-CBV13

47

BOAX-S/SF

47

BOAX-B

48

ISORIA 10/16

48

ISORIA 20/25

48

ISORIA 20 UL

48

MAMMOUTH

48

KE

49

APORIS-DEB02

49

DANAÏS 150

49

DANAÏS MTII

49

DANAÏS TBTII

50

TRIODIS 150

50

TRIODIS 300

50

TRIODIS 600

51

Uzavírací klapky pro nukleární použití

CLOSSIA

51

Kombinované uzavírací/zpětné klapky

DUALIS

51

MP-CI/MP-II

52

PROFIN VT1

52

ECOLINE BLT 150-300

52

PROFIN VT2L

52

ECOLINE BLC 1000

53

PROFIN SI3

53

PROFIN VT3

53

SISTO-KB

53

SISTO-10

54

SISTO-10M

54

SISTO-16

54

SISTO-16S

54

SISTO-16RGA

54

SISTO-16TWA

55

SISTO-20

55

SISTO-C

55

SISTO-20NA

55

SISTO-DrainNA

55

ZJSVM/RJSVM

56

ECOLINE GE1/GE2/GE3

56

ECOLINE GE4

56

Filtry podle DIN/EN

Filtry podle ANSI/ASME

Uzavírací klapky centrické

Uzavírací klapky s dvojitou excentricitou

Uzavírací klapky s trojitou excentricitou

Jednodílné kulové kohouty
Dvoudílné kulové kohouty

Trojdílné kulové kohouty

Membránové ventily s měkkým těsněním dle DIN/EN

Membránové ventily pro nukleární použití
Zajištění předehřevu
Kompenzátory

Farmaceutický /
potravinářský průmysl

Doprava pevných
látek

Technická zařízení
budov

Přeměna energie
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58

HQ

58

ACTAIR NG

59

DYNACTAIR NG

59

SISTO-LAD

59

SISTO-LAP

60

SISTO-C LAP

60

RMD

60

Farmaceutický /
potravinářský
průmysl

58

SISTO-LAE

Farmaceutický /
potravinářský
průmysl

58

ACTELEC - BERNARD CONTROLS

Doprava
pevných látek

57

ACTELEC - AUMA

Doprava
pevných látek

Příslušenství řízení

57

MR

Technická
zařízení budov

Pneumatické servopohony

57

MN

Technická
zařízení budov

Hydraulické servopohony

57

S/SR/SP

Přeměna
energie

Elektrické servopohony

CR/CM

Přeměna
energie

Ozubený převod

Strana

Průmysl

Ruční páka

Konstrukční řada

Průmysl

Konstrukční velikost / použití

Doprava vody
a úprava vody

Pohony

Společnost KSB nabízí celou řadu pohonů. Obraťte se prosím na naše specialisty.

Automatizace

Konstrukční velikost / použití

Kontrola

Ovládání otevírání/zavírání
Polohové regulátory
Inteligentní polohové regulátory

Konstrukční řada

Strana

AMTROBOX

61

AMTROBOX EEx ia

61

AMTROBOX ATEX Zone 22

61

AMTROBOX F

61

AMTROBOX M

61

AMTROBOX R

62

AMTROBOX R EEx ia

62

AMTRONIC

62

AMTRONIC Ex ia

62

SMARTRONIC MA

63

SMARTRONIC AS-i

63

SMARTRONIC PC

63

Doprava vody
a úprava vody
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Přehled použití
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Přehled použití

ECOLINE GLV 150-600

ECOLINE GLF 800

ECOLINE GLF 150-600

ECOLINE GLC 150-600

SICCA 150-4500 GLF

SICCA 900-2500 GLC

SICCA 150-600 GLC

ECOLINE VA16
Uzavírací ventily s ucpávkou dle ANSI/ASME

BOACHEM-ZXA

NORI 500 ZXSV

NORI 320 ZXSV

NORI 160 ZXLF/ZXSF

NORI 160 ZXL/ZXS

NORI 40 ZXLF/ZXSF

NORI 40 ZXL/ZXS

ECOLINE GLB 800
Uzavírací ventily s ucpávkou podle DIN/EN

ECOLINE GLB 150-600

BOACHEM-ZXAB/ZYAB
Uzavírací ventily s vlnovcem dle ANSI/ASME

NORI 40 ZYLB/ZYSB

NORI 40 ZXLB/ZXSB

NORI 40 ZXLBV/ZXSBV

BOA-H/HE/HV/HEV

BOA-H

BOA-Compact EKB

BOA-Compact

BOA-W
Uzavírací ventily s vlnovcem dle DIN/EN

Abrazivní média
Odpadní voda s fekáliemi
Odpadní voda bez fekálií
Agresivní média
Anorganická média
Aktivovaný kal
Brakická voda
Užitková voda
Pára
Destilát
Výbušná média
Vyhnilý kal
Média s obsahem pevných látek
Pevné látky (kovy, písek, štěrk, popel)
Hořlavá média
Říční, mořská a spodní voda
Kapalný plyn
Média s obsahem plynů
Plyny
Zdraví škodlivá média
Jedovatá média
Horká voda
Voda pro vytápění
Vysoce agresívní média
Kondenzát
Korozivní média
Vzácná média
Motorová paliva
Chladicí voda
Těkavá média
Hasicí voda
Rozpouštědla
Mořská voda
Média s obsahem minerálních olejů
Oleje
Organická média
Polymerizující / krystalizující média
Radioaktivní média
Čisticí prostředky
Surový kal
Mazivo
Znečištěná voda
Solanka
Napájecí voda
Máčecí laky
Pitná voda
Vakuum
Teplonosné oleje
Mycí voda

Uzavírací ventily s měkkým těsněním dle DIN/EN

BOA-SuperCompact

Média

Přehled použití
Přehled použití

SISTO-KRVNA

SISTO-VentNA

BOAVENT-SVA
Odvzdušňovací ventily pro nukleární použití

BOAVENT-SIF

BOAVENT-SVF

BOAVENT-AVF

CONDA-VSM
Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventily

CONDA-VRC
Udržovací tlakové ventily podle DIN/EN

Redukční tlakové ventily podle DIN/EN

CONDA-VLC

BOA-Control SAR
Regulační ventily hladiny podle DIN/EN

BOA-Control / BOA-Control IMS

BOA-CVP H
Vyvažovací a uzavírací ventily dle DIN/EN

BOA-CVE H

BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB

ZXNB

ZXNVB
Regulační ventily dle DIN/EN

Abrazivní média
Odpadní voda s fekáliemi
Odpadní voda bez fekálií
Agresivní média
Anorganická média
Aktivovaný kal
Brakická voda
Užitková voda
Pára
Destilát
Výbušná média
Vyhnilý kal
Média s obsahem pevných látek
Pevné látky (kovy, písek, štěrk, popel)
Hořlavá média
Říční, mořská a spodní voda
Kapalný plyn
Média s obsahem plynů
Plyny
Zdraví škodlivá média
Jedovatá média
Horká voda
Voda pro vytápění
Vysoce agresívní média
Kondenzát
Korozivní média
Vzácná média
Motorová paliva
Chladicí voda
Těkavá média
Hasicí voda
Rozpouštědla
Mořská voda
Média s obsahem minerálních olejů
Oleje
Organická média
Polymerizující / krystalizující média
Radioaktivní média
Čisticí prostředky
Surový kal
Mazivo
Znečištěná voda
Solanka
Napájecí voda
Máčecí laky
Pitná voda
Vakuum
Teplonosné oleje
Mycí voda

ZYNB/ZYN

NUCA/-A/-ES typ I, II, IV

Média

Uzavírací ventily pro nukleární použití
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Přehled použití

15

Přehled použití

NORI 160 RXL/RXS

NORI 40 RXL/RXS

BOA-R

BOA-RVK

BOA-RFV

BOA-RPL/RPL F-F
Zpětné ventily podle DIN/EN

UGS

HERA-SH
Přetlakové pojistky tělesa

HERA-BHT

HERA-BDS

HERA-BD
Desková šoupátka podle ANSI/ASME

Desková šoupátka podle DIN/EN

ZTN

SICCA 150-2500 GTF
Uzavírací šoupátka pro nukleární použití

SICCA 900-3600 GTC

SICCA 150-600 GTC

ECOLINE GTV 150-600

ECOLINE GTF 800

ECOLINE GTF 150-600

ECOLINE GTC 150-600

ECOLINE GTB 800

AKG-A/AKGS-A

STAAL 100 AKD/AKDS

STAAL 40 AKD/AKDS

ECOLINE GT 40

ECOLINE SP/SO

COBRA-SMP

ZTS
Uzavírací šoupátka podle ANSI/ASME

Abrazivní média
Odpadní voda s fekáliemi
Odpadní voda bez fekálií
Agresivní média
Anorganická média
Aktivovaný kal
Brakická voda
Užitková voda
Pára
Destilát
Výbušná média
Vyhnilý kal
Média s obsahem pevných látek
Pevné látky (kovy, písek, štěrk, popel)
Hořlavá média
Říční, mořská a spodní voda
Kapalný plyn
Média s obsahem plynů
Plyny
Zdraví škodlivá média
Jedovatá média
Horká voda
Voda pro vytápění
Vysoce agresívní média
Kondenzát
Korozivní média
Vzácná média
Motorová paliva
Chladicí voda
Těkavá média
Hasicí voda
Rozpouštědla
Mořská voda
Média s obsahem minerálních olejů
Oleje
Organická média
Polymerizující / krystalizující média
Radioaktivní média
Čisticí prostředky
Surový kal
Mazivo
Znečištěná voda
Solanka
Napájecí voda
Máčecí laky
Pitná voda
Vakuum
Teplonosné oleje
Mycí voda

Uzavírací šoupátka podle DIN/EN

COBRA-SGP/SGO

Média

Přehled použití
Přehled použití

COBRA-TDC01/03

ZRN
Sklopné zpětné klapky dle DIN/EN

SISTO-RSKNA

SICCA 900-3600 SCC
Zpětné klapky pro nukleární použití

SICCA 150-600 SCC

ECOLINE SCV 150-600

ECOLINE SCF 800

ECOLINE SCF 150-600

ECOLINE SCC 150-600

SERIE 2000
Zpětné klapky dle ANSI/ASME

SISTO-RSK/RSKS

ZRS

AKR/AKRS

STAAL 100 AKK/AKKS

STAAL 40 AKK/AKKS

ECOLINE WT/WTI

RYN
Zpětné klapky dle DIN/EN

RJN

NUCA/-A/-ES typ V

ECOLINE PTF 800

ECOLINE PTF 150-600

BOACHEM-RXA

SICCA 150-4500 PCF
Zpětné ventily pro nukleární použití

Abrazivní média
Odpadní voda s fekáliemi
Odpadní voda bez fekálií
Agresivní média
Anorganická média
Aktivovaný kal
Brakická voda
Užitková voda
Pára
Destilát
Výbušná média
Vyhnilý kal
Média s obsahem pevných látek
Pevné látky (kovy, písek, štěrk, popel)
Hořlavá média
Říční, mořská a spodní voda
Kapalný plyn
Média s obsahem plynů
Plyny
Zdraví škodlivá média
Jedovatá média
Horká voda
Voda pro vytápění
Vysoce agresívní média
Kondenzát
Korozivní média
Vzácná média
Motorová paliva
Chladicí voda
Těkavá média
Hasicí voda
Rozpouštědla
Mořská voda
Média s obsahem minerálních olejů
Oleje
Organická média
Polymerizující / krystalizující média
Radioaktivní média
Čisticí prostředky
Surový kal
Mazivo
Znečištěná voda
Solanka
Napájecí voda
Máčecí laky
Pitná voda
Vakuum
Teplonosné oleje
Mycí voda

Zpětné ventily podle ANSI/ASME

RGS

Média

Zpětné ventily podle DIN/EN
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Přehled použití

17

Přehled použití

Kombinované uzavírací/zpětné klapky

DUALIS

CLOSSIA

TRIODIS 600
Uzavírací klapky pro nukleární použití

TRIODIS 300

TRIODIS 150

DANAÏS TBTII
Uzavírací klapky s trojitou excentricitou

DANAÏS MTII

DANAÏS 150

APORIS-DEB02

KE
Uzavírací klapky s dvojitou excentricitou

MAMMOUTH

ISORIA 20 UL

ISORIA 20/25

ISORIA 10/16

BOAX-B

BOAX-S/SF

BOAX-CBV13

ECOLINE FYF 800
Uzavírací klapky centrické

ECOLINE FYC 150-600

NORI 40 FSL/FSS

BOACHEM-FSA
Filtry podle ANSI/ASME

Abrazivní média
Odpadní voda s fekáliemi
Odpadní voda bez fekálií
Agresivní média
Anorganická média
Aktivovaný kal
Brakická voda
Užitková voda
Pára
Destilát
Výbušná média
Vyhnilý kal
Média s obsahem pevných látek
Pevné látky (kovy, písek, štěrk, popel)
Hořlavá média
Říční, mořská a spodní voda
Kapalný plyn
Média s obsahem plynů
Plyny
Zdraví škodlivá média
Jedovatá média
Horká voda
Voda pro vytápění
Vysoce agresívní média
Kondenzát
Korozivní média
Vzácná média
Motorová paliva
Chladicí voda
Těkavá média
Hasicí voda
Rozpouštědla
Mořská voda
Média s obsahem minerálních olejů
Oleje
Organická média
Polymerizující / krystalizující média
Radioaktivní média
Čisticí prostředky
Surový kal
Mazivo
Znečištěná voda
Solanka
Napájecí voda
Máčecí laky
Pitná voda
Vakuum
Teplonosné oleje
Mycí voda

Filtry podle DIN/EN

BOA-S

Média

Přehled použití
Přehled použití

ECOLINE GE4

ECOLINE GE1/GE2/GE3
Kompenzátory

ZJSVM/RJSVM

SISTO-DrainNA
Zajištění předehřevu

SISTO-20NA

SISTO-C
Membránové ventily pro nukleární použití

SISTO-20

SISTO-16TWA

SISTO-16RGA

SISTO-16S

SISTO-16

SISTO-10M

SISTO-10

SISTO-KB

PROFIN VT3
Membránové ventily s měkkým těsněním dle DIN/EN

PROFIN SI3

ECOLINE BLC 1000

ECOLINE BLT 150-300

PROFIN VT1

PROFIN VT2L
Trojdílné kulové kohouty

Abrazivní média
Odpadní voda s fekáliemi
Odpadní voda bez fekálií
Agresivní média
Anorganická média
Aktivovaný kal
Brakická voda
Užitková voda
Pára
Destilát
Výbušná média
Vyhnilý kal
Média s obsahem pevných látek
Pevné látky (kovy, písek, štěrk, popel)
Hořlavá média
Říční, mořská a spodní voda
Kapalný plyn
Média s obsahem plynů
Plyny
Zdraví škodlivá média
Jedovatá média
Horká voda
Voda pro vytápění
Vysoce agresívní média
Kondenzát
Korozivní média
Vzácná média
Motorová paliva
Chladicí voda
Těkavá média
Hasicí voda
Rozpouštědla
Mořská voda
Média s obsahem minerálních olejů
Oleje
Organická média
Polymerizující / krystalizující média
Radioaktivní média
Čisticí prostředky
Surový kal
Mazivo
Znečištěná voda
Solanka
Napájecí voda
Máčecí laky
Pitná voda
Vakuum
Teplonosné oleje
Mycí voda

Dvoudílné kulové kohouty

MP-CI/MP-II

Média

Jednodílné kulové kohouty
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Přehled použití

19

Přehled použití

ECOLINE GLV 150-600

ECOLINE GLF 800

ECOLINE GLF 150-600

ECOLINE GLC 150-600

SICCA 150-4500 GLF

SICCA 900-2500 GLC

SICCA 150-600 GLC

ECOLINE VA16
Uzavírací ventily s ucpávkou dle ANSI/ASME

BOACHEM-ZXA

NORI 500 ZXSV

NORI 320 ZXSV

NORI 160 ZXLF/ZXSF

NORI 160 ZXL/ZXS

NORI 40 ZXLF/ZXSF

NORI 40 ZXL/ZXS

ECOLINE GLB 800
Uzavírací ventily s ucpávkou podle DIN/EN

ECOLINE GLB 150-600

BOACHEM-ZXAB/ZYAB
Uzavírací ventily s vlnovcem dle ANSI/ASME

NORI 40 ZYLB/ZYSB

NORI 40 ZXLB/ZXSB

NORI 40 ZXLBV/ZXSBV

BOA-H/HE/HV/HEV

BOA-H

BOA-Compact EKB

BOA-Compact

BOA-W
Uzavírací ventily s vlnovcem dle DIN/EN

Zkrápění
Hornictví
Zavlažování
Chemický průmysl
Zvyšování tlaku
Likvidace kalu
Odvodňování/kanalizace
Odstraňování okují
Dálkové vytápění
Doprava pevných látek
Hasicí zařízení
Plynová potrubí
Zásobníky plynu
Zadržování spodní vody
Zásobování domácností vodou
Technická zařízení budov
Homogenizace
Průmyslové cirkulační systémy
Jaderné elektrárny
Napájení kotlů
Cirkulace v kotlích
ČOV
Klimatizační zařízení
Čerpání kondenzátu
Konvenční elektrárny
Chladicí zařízení
Lakovací linky
Potravinářský a nápojový průmysl
Odsolování mořské vody / reverzní
osmóza
Míchání
Průmysl papíru a celulózy
Petrochemický průmysl
Farmaceutický průmysl
Potrubí a skladovací nádrže
Rafinérie
Odsiřování spalin
Využívání dešťové vody
Recirkulace
Lodní technika
Likvidace kalů
Zpracování kalů
Zasněžovací zařízení
Bazénová technika
Suspenze
Okruhy teplonosných olejů
Výrobní technologie
Zařízení pro zpětné získávání tepla
Ohřev teplé vody
Mycí zařízení
Úprava vody
Čerpání vody
Zásobování vodou
Cukrovarnický průmysl

Uzavírací ventily s měkkým těsněním dle DIN/EN

BOA-SuperCompact

Použití

Přehled použití
Přehled použití

SISTO-KRVNA

SISTO-VentNA

BOAVENT-SVA
Odvzdušňovací ventily pro nukleární použití

BOAVENT-SIF

BOAVENT-SVF

BOAVENT-AVF

CONDA-VSM
Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventily

CONDA-VRC
Udržovací tlakové ventily podle DIN/EN

Redukční tlakové ventily podle DIN/EN

CONDA-VLC

BOA-Control SAR
Regulační ventily hladiny podle DIN/EN

BOA-Control / BOA-Control IMS

BOA-CVP H
Vyvažovací a uzavírací ventily dle DIN/EN

BOA-CVE H

BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB

ZXNB

ZXNVB
Regulační ventily dle DIN/EN

Zkrápění
Hornictví
Zavlažování
Chemický průmysl
Zvyšování tlaku
Likvidace kalu
Odvodňování/kanalizace
Odstraňování okují
Dálkové vytápění
Doprava pevných látek
Hasicí zařízení
Plynová potrubí
Zásobníky plynu
Zadržování spodní vody
Zásobování domácností vodou
Technická zařízení budov
Homogenizace
Průmyslové cirkulační systémy
Jaderné elektrárny
Napájení kotlů
Cirkulace v kotlích
ČOV
Klimatizační zařízení
Čerpání kondenzátu
Konvenční elektrárny
Chladicí zařízení
Lakovací linky
Potravinářský a nápojový průmysl
Odsolování mořské vody / reverzní
osmóza
Míchání
Průmysl papíru a celulózy
Petrochemický průmysl
Farmaceutický průmysl
Potrubí a skladovací nádrže
Rafinérie
Odsiřování spalin
Využívání dešťové vody
Recirkulace
Lodní technika
Likvidace kalů
Zpracování kalů
Zasněžovací zařízení
Bazénová technika
Suspenze
Okruhy teplonosných olejů
Výrobní technologie
Zařízení pro zpětné získávání tepla
Ohřev teplé vody
Mycí zařízení
Úprava vody
Čerpání vody
Zásobování vodou
Cukrovarnický průmysl

ZYNB/ZYN

NUCA/-A/-ES typ I, II, IV

Použití

Uzavírací ventily pro nukleární použití
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Přehled použití

21

Přehled použití

NORI 160 RXL/RXS

NORI 40 RXL/RXS

BOA-R

BOA-RVK

BOA-RFV

BOA-RPL/RPL F-F
Zpětné ventily podle DIN/EN

UGS

HERA-SH
Přetlakové pojistky tělesa

HERA-BHT

HERA-BDS

HERA-BD
Desková šoupátka podle ANSI/ASME

Desková šoupátka podle DIN/EN

ZTN

SICCA 150-2500 GTF
Uzavírací šoupátka pro nukleární použití

SICCA 900-3600 GTC

SICCA 150-600 GTC

ECOLINE GTV 150-600

ECOLINE GTF 800

ECOLINE GTF 150-600

ECOLINE GTC 150-600

ECOLINE GTB 800

AKG-A/AKGS-A

STAAL 100 AKD/AKDS

STAAL 40 AKD/AKDS

ECOLINE GT 40

ECOLINE SP/SO

COBRA-SMP

ZTS
Uzavírací šoupátka podle ANSI/ASME

Zkrápění
Hornictví
Zavlažování
Chemický průmysl
Zvyšování tlaku
Likvidace kalu
Odvodňování/kanalizace
Odstraňování okují
Dálkové vytápění
Doprava pevných látek
Hasicí zařízení
Plynová potrubí
Zásobníky plynu
Zadržování spodní vody
Zásobování domácností vodou
Technická zařízení budov
Homogenizace
Průmyslové cirkulační systémy
Jaderné elektrárny
Napájení kotlů
Cirkulace v kotlích
ČOV
Klimatizační zařízení
Čerpání kondenzátu
Konvenční elektrárny
Chladicí zařízení
Lakovací linky
Potravinářský a nápojový průmysl
Odsolování mořské vody / reverzní
osmóza
Míchání
Průmysl papíru a celulózy
Petrochemický průmysl
Farmaceutický průmysl
Potrubí a skladovací nádrže
Rafinérie
Odsiřování spalin
Využívání dešťové vody
Recirkulace
Lodní technika
Likvidace kalů
Zpracování kalů
Zasněžovací zařízení
Bazénová technika
Suspenze
Okruhy teplonosných olejů
Výrobní technologie
Zařízení pro zpětné získávání tepla
Ohřev teplé vody
Mycí zařízení
Úprava vody
Čerpání vody
Zásobování vodou
Cukrovarnický průmysl

Uzavírací šoupátka podle DIN/EN

COBRA-SGP/SGO

Použití

Přehled použití
Přehled použití

COBRA-TDC01/03

ZRN
Sklopné zpětné klapky dle DIN/EN

SISTO-RSKNA

SICCA 900-3600 SCC
Zpětné klapky pro nukleární použití

SICCA 150-600 SCC

ECOLINE SCV 150-600

ECOLINE SCF 800

ECOLINE SCF 150-600

ECOLINE SCC 150-600

SERIE 2000
Zpětné klapky dle ANSI/ASME

SISTO-RSK/RSKS

ZRS

AKR/AKRS

STAAL 100 AKK/AKKS

STAAL 40 AKK/AKKS

ECOLINE WT/WTI

RYN
Zpětné klapky dle DIN/EN

RJN

NUCA/-A/-ES typ V

ECOLINE PTF 800

ECOLINE PTF 150-600

BOACHEM-RXA

SICCA 150-4500 PCF
Zpětné ventily pro nukleární použití

Zkrápění
Hornictví
Zavlažování
Chemický průmysl
Zvyšování tlaku
Likvidace kalu
Odvodňování/kanalizace
Odstraňování okují
Dálkové vytápění
Doprava pevných látek
Hasicí zařízení
Plynová potrubí
Zásobníky plynu
Zadržování spodní vody
Zásobování domácností vodou
Technická zařízení budov
Homogenizace
Průmyslové cirkulační systémy
Jaderné elektrárny
Napájení kotlů
Cirkulace v kotlích
ČOV
Klimatizační zařízení
Čerpání kondenzátu
Konvenční elektrárny
Chladicí zařízení
Lakovací linky
Potravinářský a nápojový průmysl
Odsolování mořské vody / reverzní
osmóza
Míchání
Průmysl papíru a celulózy
Petrochemický průmysl
Farmaceutický průmysl
Potrubí a skladovací nádrže
Rafinérie
Odsiřování spalin
Využívání dešťové vody
Recirkulace
Lodní technika
Likvidace kalů
Zpracování kalů
Zasněžovací zařízení
Bazénová technika
Suspenze
Okruhy teplonosných olejů
Výrobní technologie
Zařízení pro zpětné získávání tepla
Ohřev teplé vody
Mycí zařízení
Úprava vody
Čerpání vody
Zásobování vodou
Cukrovarnický průmysl

Zpětné ventily podle ANSI/ASME

RGS

Použití

Zpětné ventily podle DIN/EN
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Přehled použití

Kombinované uzavírací/zpětné klapky

DUALIS

CLOSSIA

TRIODIS 600
Uzavírací klapky pro nukleární použití

TRIODIS 300

TRIODIS 150

DANAÏS TBTII
Uzavírací klapky s trojitou excentricitou

DANAÏS MTII

DANAÏS 150

APORIS-DEB02

KE
Uzavírací klapky s dvojitou excentricitou

MAMMOUTH

ISORIA 20 UL

ISORIA 20/25

ISORIA 10/16

BOAX-B

BOAX-S/SF

BOAX-CBV13

ECOLINE FYF 800
Uzavírací klapky centrické

ECOLINE FYC 150-600

NORI 40 FSL/FSS

BOACHEM-FSA
Filtry podle ANSI/ASME

Zkrápění
Hornictví
Zavlažování
Chemický průmysl
Zvyšování tlaku
Likvidace kalu
Odvodňování/kanalizace
Odstraňování okují
Dálkové vytápění
Doprava pevných látek
Hasicí zařízení
Plynová potrubí
Zásobníky plynu
Zadržování spodní vody
Zásobování domácností vodou
Technická zařízení budov
Homogenizace
Průmyslové cirkulační systémy
Jaderné elektrárny
Napájení kotlů
Cirkulace v kotlích
ČOV
Klimatizační zařízení
Čerpání kondenzátu
Konvenční elektrárny
Chladicí zařízení
Lakovací linky
Potravinářský a nápojový průmysl
Odsolování mořské vody / reverzní
osmóza
Míchání
Průmysl papíru a celulózy
Petrochemický průmysl
Farmaceutický průmysl
Potrubí a skladovací nádrže
Rafinérie
Odsiřování spalin
Využívání dešťové vody
Recirkulace
Lodní technika
Likvidace kalů
Zpracování kalů
Zasněžovací zařízení
Bazénová technika
Suspenze
Okruhy teplonosných olejů
Výrobní technologie
Zařízení pro zpětné získávání tepla
Ohřev teplé vody
Mycí zařízení
Úprava vody
Čerpání vody
Zásobování vodou
Cukrovarnický průmysl

Filtry podle DIN/EN

BOA-S

Použití

Přehled použití
Přehled použití

ECOLINE GE4

ECOLINE GE1/GE2/GE3
Kompenzátory

ZJSVM/RJSVM

SISTO-DrainNA
Zajištění předehřevu

SISTO-20NA

SISTO-C
Membránové ventily pro nukleární použití

SISTO-20

SISTO-16TWA

SISTO-16RGA

SISTO-16S

SISTO-16

SISTO-10M

SISTO-10

SISTO-KB

PROFIN VT3
Membránové ventily s měkkým těsněním dle DIN/EN

PROFIN SI3

ECOLINE BLC 1000

ECOLINE BLT 150-300

PROFIN VT1

PROFIN VT2L
Trojdílné kulové kohouty

Zkrápění
Hornictví
Zavlažování
Chemický průmysl
Zvyšování tlaku
Likvidace kalu
Odvodňování/kanalizace
Odstraňování okují
Dálkové vytápění
Doprava pevných látek
Hasicí zařízení
Plynová potrubí
Zásobníky plynu
Zadržování spodní vody
Zásobování domácností vodou
Technická zařízení budov
Homogenizace
Průmyslové cirkulační systémy
Jaderné elektrárny
Napájení kotlů
Cirkulace v kotlích
ČOV
Klimatizační zařízení
Čerpání kondenzátu
Konvenční elektrárny
Chladicí zařízení
Lakovací linky
Potravinářský a nápojový průmysl
Odsolování mořské vody / reverzní
osmóza
Míchání
Průmysl papíru a celulózy
Petrochemický průmysl
Farmaceutický průmysl
Potrubí a skladovací nádrže
Rafinérie
Odsiřování spalin
Využívání dešťové vody
Recirkulace
Lodní technika
Likvidace kalů
Zpracování kalů
Zasněžovací zařízení
Bazénová technika
Suspenze
Okruhy teplonosných olejů
Výrobní technologie
Zařízení pro zpětné získávání tepla
Ohřev teplé vody
Mycí zařízení
Úprava vody
Čerpání vody
Zásobování vodou
Cukrovarnický průmysl

Dvoudílné kulové kohouty

MP-CI/MP-II

Použití

Jednodílné kulové kohouty
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Uzavírací ventily s měkkým těsněním dle DIN/EN
BOA-SuperCompact
PN
DN
T [°C]

m, e

6/10/16 Popis
20 - 200 Uzavírací ventil ve svěrném provedení dle DIN/EN, velmi kompaktní DN stavební
≥ -10 - ≤ +120 délka dle EN 558/94, šikmé provedení s rovným horním dílem, přírubovými oky
k centrování, demontáži a použití jako koncová armatura, jednodílné těleso,
sériové izolační víčko s ochranou proti kondenzaci, indikace polohy, aretační
zařízení, omezení zdvihu, průchozí a zpětné měkké těsnění, bezúdržbové, lze plně
izolovat.
Použití
Teplovodní otopná zařízení do 120 °C. Klimatizační zařízení. Nehodí se pro média
s obsahem minerálních olejů, páru a média, která narušují EPDM a šedou litinu.
Ostatní média na vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000312

BOA-Compact
PN
DN
T [°C]

m, e

6/16 Popis
15 - 200 Uzavírací ventil dle DIN/EN s přírubami, v krátké konstrukční délce EN 558/14,
≥ -10 - ≤ +120 v šikmém provedení s rovným horním dílem, jednodílné těleso, škrticí kuželka
s opláštěním z EPDM, průchozí a zpětné měkké těsnění, indikace polohy, aretační
zařízení, omezení zdvihu, izolační víčko s ochranou proti kondenzaci, bezúdržbový,
lze plně izolovat.
Použití
Teplovodní otopná zařízení do 120 °C. Klimatizační zařízení. Nehodí se pro média
s obsahem minerálních olejů, páru a média, která narušují EPDM a litinu. Ostatní
média na vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000310

BOA-Compact EKB
PN
DN
T [°C]

m, e

10/16 Popis
15 - 200 Uzavírací ventil dle DIN/EN s přírubami, kompaktní délky pro zařízení na
≥ -10 - ≤ +80 zásobování pitnou vodou, zevnitř a zvenku elektrostaticky nanesená plastová
vrstva, šikmé provedení s rovným horním dílem, škrticí kuželka s opláštěním
z EPDM, jednodílné těleso, indikace polohy, aretační zařízení, omezení zdvihu,
průchozí a zpětné měkké těsnění, bezúdržbový, (certifikát DVGW PN 10).
Použití
Zařízení na zásobování vodou, pitná voda, klimatizační zařízení. Chladicí zařízení.
Lze namontovat do měděných potrubí s přihlédnutím k pokynům pro instalaci
(návod k obsluze). Nehodí se pro média s obsahem minerálních olejů, pro páru a
média, která narušují povrstvení EPDM a EK. Ostatní média na vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000311

BOA-W
PN
DN
T [°C]

m, e

6/16 Popis
15 - 200 Uzavírací ventil dle DIN/EN s přírubami, v standardní konstrukční délce dle
≥ -10 - ≤ +120 EN 558/1, v šikmém provedení s rovným horním dílem, jednodílné těleso, škrticí
kuželka s opláštěním z EPDM, průchozí a zpětné měkké těsnění, indikace polohy,
aretační zařízení, omezení zdvihu, izolační víčko s ochranou proti kondenzaci,
bezúdržbový, lze plně izolovat.
Použití
Teplovodní otopná zařízení do 120 °C. Klimatizační zařízení. Nehodí se pro média
s obsahem minerálních olejů, páru a média, která narušují EPDM a šedou litinu.
Ostatní média na vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000309
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Uzavírací ventily s vlnovcem dle DIN/EN
BOA-H
PN
DN
T [°C]

m

16/25 Popis
15 - 350 Uzavírací ventil v přírubovém provedení dle DIN/EN, se shrnovacím měchem, rovný
≥ -10 - ≤ +350 horní díl, s uzavírací nebo škrticí kuželkou, sériová indikace polohy se systémem
barevného odlišení k rozlišování provedení, vyměnitelná kuželka, chráněný vlnovec
při zcela otevřené armatuře, těsnicí plochy z chromové a chromniklové oceli, která
je odolná vůči opotřebení a korozi.
Použití
Teplovodní otopná zařízení, horkovodní otopná zařízení, chladicí okruhy, zařízení
pro rozvod tepla a obecně pro používání páry v technických zařízeních budov a
v průmyslu. Ostatní média na vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000328

BOA-H/HE/HV/HEV
PN
DN
T [°C]

m, e, p

25/40 Popis
10 - 350 Uzavírací ventil dle DIN/EN s přírubami (BOA-H a BOA-HV), navařovacími konci
≥ -10 - ≤ +450 nebo navařovacími hrdly (BOA-HE a BOA-HEV), s vlnovcem, rovným horním dílem,
s uzavírací nebo škrticí kuželkou, těsnicí plochy z chromové a chromniklové oceli,
odolné proti opotřebení a korozi.
Použití
Průmyslová zařízení, technická zařízení budov, elektrárny a loďařství. Pro vodu,
páru, teplonosné oleje, plyn a jiná neagresivní média. Ostatní média na vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000329

NORI 40 ZXLBV/ZXSBV
PN
DN
T [°C]

m

25/40 Popis
10 - 200 Uzavírací ventil dle DIN/EN s přírubami (ZXLBV), navařovacími konci nebo
≥ -10 - ≤ +450 navařovacími hrdly (ZXSBV), s vlnovcem, rovný horní díl, s kónickou uzavírací nebo
škrticí kuželkou, dvoudílné vřeteno, integrovaná indikace polohy, těsnicí plochy
z chromové nebo chromniklové oceli, odolné proti opotřebení a korozi.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie výrobních procesů a loďařství. Pro
vodu, páru, teplonosné oleje, plyn a jiná neagresivní média. Ostatní média na
vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000334

NORI 40 ZXLB/ZXSB
PN
DN
T [°C]

m, e, p

25/40 Popis
10 - 200 Uzavírací ventil dle DIN/EN s přírubami (ZXLB), navařovacími konci nebo
≥ -10 - ≤ +450 navařovacími hrdly (ZXSB), s vlnovcem, rovný horní díl, s vyměnitelnou kónickou
uzavírací nebo škrticí kuželkou, dvoudílné vřeteno, integrovaná indikace polohy,
těsnicí plochy z chromové nebo chromniklové oceli, odolné proti opotřebení
a korozi.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie výrobních procesů a loďařství. Pro
vodu, páru, teplonosné oleje, plyn a jiná neagresivní média. Ostatní média na
vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000332

NORI 40 ZYLB/ZYSB
PN
DN
T [°C]

m

Není k dispozici pro celosvětový prodej

25/40 Popis
15 - 300 Uzavírací ventil dle DIN/EN s přírubami (ZYLB) nebo navařovacími konci (ZYSB),
≥ -10 - ≤ +450 s vlnovcem, šikmý horní díl, s výměnnou škrticí kuželkou (do DN 100) nebo
s uzavírací kuželkou (od DN 125), jednodílné neotáčivé vřeteno, s ukazatelem
polohy, omezením zdvihu, aretačním zařízením, těsnicí plochy z chromové nebo
chromniklové oceli, odolné proti opotřebení a korozi.
Použití
Zařízení pro přenos tepla, průmyslová zařízení, technická zařízení budov
a loďařství. Pro teplonosné oleje, vodu, páru, plyn a jiná neagresivní média. Ostatní
média na vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000521

Pohon/automatizace
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BOACHEM-ZXAB/ZYAB
PN
DN
T [°C]

m, e, p

10 - 40 Popis
15 - 400 Uzavírací ventil dle DIN/EN s přírubami, těleso z nerezové oceli, s vlnovcem, rovným
≥ -10 - ≤ +400 horním dílem, s výměnnou uzavírací nebo škrticí kuželkou.
Použití
Technologie, průmysl, technická zařízení budov, potravinářský a lahůdkářský
průmysl, pro agresivní média. Ostatní média na vyžádání.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000337

Uzavírací ventily s vlnovcem dle ANSI/ASME
ECOLINE GLB 150-600
Class
NPS [palce]
T [°C]

m, e

150 - 600 Popis
2 - 12 Uzavírací ventil dle ANSI/ASME s přírubami, těleso z ocelolitiny / nerezové oceli,
≥ 0 - ≤ +427 vestavby a vlnovec z nerezové oceli, se slepou přírubou, vnější vřetenový závit
a třmen, utěsnění grafitovou provazcovou ucpávkou a kovovým vlnovcem, těsnicí
kroužky z nerezové oceli / grafitu.
Použití
Petrochemická a chemická zařízení, elektrárny, technologie a průmyslové aplikace;
pro teplonosný olej, páru, toxická a těkavá média. Ostatní média na vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000901

ECOLINE GLB 800
Class
NPS [palce]
T [°C]

m, e

150 - 800 Popis
½ - 2 Uzavírací ventil dle ANSI/ASME se závitovými hrdly (NPT) nebo navařovacími hrdly
≥ 0 - ≤ +427 (SW), těleso z ocelolitiny / nerezové oceli, vestavby a vlnovec z nerezové oceli,
vnější vřetenový závit a třmen, utěsnění grafitovou provazcovou ucpávkou
a kovovým vlnovcem, těsnicí kroužky z nerezové oceli / grafitu.
Použití
Petrochemická a chemická zařízení, elektrárny, technologie a průmyslové aplikace;
pro teplonosný olej, páru, toxická a těkavá média. Ostatní média na vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000902

Uzavírací ventily s ucpávkou podle DIN/EN
NORI 40 ZXL/ZXS
PN
DN
T [°C]

m

25/40 Popis
10 - 400 Uzavírací ventil dle DIN/EN s přírubami (ZXL), navařovacími konci nebo
≥ -10 - ≤ +450 navařovacími hrdly (ZXS), s provazcovou ucpávkou, rovný horní díl, s uzavírací
nebo škrticí kuželkou, otáčivé vřeteno, těsnicí plochy z chromové nebo
chromniklové oceli, odolné proti opotřebení a korozi.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie výrobních procesů a loďařství. Pro
vodu a páru. Jiná neagresivní média, jako např. plyn nebo olej, na zvláštní
objednávku.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000339
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NORI 40 ZXLF/ZXSF
PN
DN
T [°C]

m, e, p

25/40 Popis
10 - 200 Uzavírací ventil dle DIN/EN s přírubami (ZXLF), navařovacími konci nebo
≥ -10 - ≤ +450 navařovacími hrdly (ZXSF), s provazcovou ucpávkou, rovný horní díl, s uzavírací
nebo škrticí kuželkou, neotáčivé vřeteno, integrovaná indikace polohy, těsnicí
plochy z chromové nebo chromniklové oceli, odolné proti opotřebení a korozi.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie výrobních procesů a loďařství. Pro
vodu a páru. Jiná neagresivní média, jako např. plyn nebo olej, na zvláštní
objednávku.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000341

NORI 160 ZXL/ZXS
PN
DN
T [°C]

m

63 - 160 Popis
10 - 200 Uzavírací ventil dle DIN/EN s přírubami (ZXL), navařovacími konci nebo
≥ -10 - ≤ +550 navařovacími hrdly (ZXS), s provazcovou ucpávkou, rovný horní díl, s uzavírací
nebo škrticí kuželkou, otáčivé vřeteno, těsnicí plochy ze 17% chromové oceli nebo
Stellitu, odolné proti opotřebení a korozi.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie výrobních procesů a loďařství. Pro
vodu a páru. Jiná neagresivní média, jako např. plyn nebo olej, na zvláštní
objednávku.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000343

NORI 160 ZXLF/ZXSF
PN
DN
T [°C]

m, e, p

63 - 160 Popis
10 - 200 Uzavírací ventil dle DIN/EN s přírubami (ZXLF), navařovacími konci nebo
≥ -10 - ≤ +550 navařovacími hrdly (ZXSF), s provazcovou ucpávkou, rovný horní díl, s uzavírací
nebo škrticí kuželkou, neotáčivé vřeteno, integrovaná indikace polohy, těsnicí
plochy ze 17% chromové oceli nebo Stellitu, odolné proti opotřebení a korozi.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie výrobních procesů a loďařství. Pro
vodu a páru. Jiná neagresivní média, jako např. plyn nebo olej, na zvláštní
objednávku.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000345

NORI 320 ZXSV
PN
DN
T [°C]

m, e, p

250 - 320 Popis
10 - 50 Uzavírací ventil dle DIN/EN s přírubami, navařovacími konci nebo navařovacími
≥ -10 - ≤ +580 hrdly, s provazcovou ucpávkou, rovný horní díl, se škrticí kuželkou, neotáčivé
vřeteno, spojení tělesa a třmenu pomocí bajonetu, integrovaná indikace polohy,
těsnicí plochy ze Stellitu.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie výrobních procesů a loďařství. Pro
vodu a páru. Jiná neagresivní média, jako např. plyn nebo olej, na zvláštní
objednávku.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000347

NORI 500 ZXSV
PN
DN
T [°C]

m, e, p

Není k dispozici pro celosvětový prodej

250 - 500 Popis
10 - 65 Uzavírací ventil dle DIN/EN s navařovacími konci nebo navařovacími hrdly,
≥ -10 - ≤ +650 s provazcovou ucpávkou, rovný horní díl, se škrticí kuželkou, neotáčivé vřeteno,
spojení tělesa a třmenu pomocí bajonetu, integrovaná indikace polohy, těsnicí
plochy ze Stellitu.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie výrobních procesů a loďařství. Pro
vodu a páru. Jiná neagresivní média, jako např. plyn nebo olej, na zvláštní
objednávku.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000350
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BOACHEM-ZXA
PN
DN
T [°C]

m

10 - 40 Popis
15 - 400 Uzavírací ventil dle DIN/EN s přírubami, těleso z nerezové oceli, s provazcovou
≥ -10 - ≤ +400 ucpávkou, rovným horním dílem, otáčivé vřeteno, s uzavírací nebo škrticí kuželkou.
Použití
Technologie, průmysl, technická zařízení budov, potravinářský a lahůdkářský
průmysl, pro agresivní média. Ostatní média na vyžádání.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000354

ECOLINE VA16
PN
DN
T [°C]

16 Popis
15 - 250 Uzavírací ventil dle DIN/EN s přírubami, těleso z litiny, s provazcovou ucpávkou,
≥ -10 - ≤ +300 rotující vřeteno, s uzavírací nebo škrticí kuželkou.
Použití
Zásobování dálkovým teplem, zásobování domácností vodou, klimatizační zařízení,
chladicí okruhy, horkovodní otopná zařízení, zásobování vodou.

m, e

Uzavírací ventily s ucpávkou dle ANSI/ASME
ECOLINE GLC 150-600
Class
NPS [palce]
T [°C]

m, e

150 - 600 Popis
2 - 10 Uzavírací ventil dle ANSI/ASME s přírubami, ocelolitina A216 WCB, Trim 8
≥ 0 - ≤ +649 (Stellit/13% chromová ocel) pro Class 150/300/600, Trim 5 (Stellit/Stellit) pro
Class 600, se slepou přírubou, vnější vřetenový závit a třmen, grafitová provazcová
ucpávka, těsnicí kroužky z nerezové oceli / grafitu.
Použití
Rafinerie, elektrárny, technologie a obecné použití v průmyslu, voda, pára, olej,
plyn. Ostatní média na vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000775

ECOLINE GLF 150-600
Class
NPS [palce]
T [°C]

m, e

150 - 600 Popis
½ - 2 Uzavírací ventil dle ANSI/ASME s přírubami, kovaná ocel A105, Trim 8 (Stellit/13%
≥ 0 - ≤ +816 chromová ocel), se slepou přírubou, vnější vřetenový závit a třmen, grafitová
provazcová ucpávka, těsnicí kroužky z nerezové oceli / grafitu, omezený průchod.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie, rafinerie, olej a použití v lodní
technice; pro vodu, páru, plyn, olej a jiná neagresivní média.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000426

ECOLINE GLF 800
Class
NPS [palce]
T [°C]

m, e

800 Popis
½ - 2 Uzavírací ventil dle ANSI/ASME se závitovými hrdly (NPT), navařovacími konci (BW)
≥ 0 - ≤ +593 nebo navařovacími hrdly (SW), Trim 8 (Stellit/13% chromová ocel), se slepou
přírubou, vnějším vřetenovým závitem a třmenem, grafitovou provazcovou
ucpávkou, těsnicími kroužky z nerezové oceli / grafitu, dodává se v uhlíkové nebo
legované oceli.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie, rafinerie, olej a použití v lodní
technice; pro vodu, páru, plyn, olej a jiná neagresivní média.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000796
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ECOLINE GLV 150-600
Class
NPS [palce]
T [°C]

m, e

150 - 600 Popis
2 - 12 Uzavírací ventil dle ANSI/ASME s přírubami, ocelolitina A351 CF8/CF8M, Trim 2
≥ -29 - ≤ +427 (304/304) a Trim 10 (316/316) pro Class 150/300/600, se slepou přírubou, vnější
vřetenový závit a třmen, integrovaná plocha sedla, grafitová ucpávka, těsnicí
kroužky z nerezové oceli / grafitu.
Použití
Jemná chemie, potravinářský průmysl, průmysl obecně. Pro vodu, páru, plyn a jiná
média. Ostatní média na vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000584

SICCA 150-600 GLC
Class
NPS [palce]
T [°C]

m, e

150 - 600 Popis
2 - 10 Uzavírací ventil dle ANSI/ASME s přírubami nebo navařovacími konci, se slepou
≥ 0 - ≤ +593 přírubou, vnější vřetenový závit a třmen. Otáčivé, stoupající vřeteno, těsnicí plochy
z 13% chromové oceli se stelitovým pancéřováním, s grafitovým těsnicím kroužkem
a provazcovou ucpávkou, dodává se v uhlíkové, nízkolegované a nerezové oceli.
Použití
Rafinerie, elektrárny, technologie a průmysl obecně. Na vodu, páru, olej, plyn
a neagresivní média. Ostatní média na vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000484

SICCA 900-2500 GLC
Class
NPS [palce]
T [°C]

m, e

900 - 2500 Popis
2 - 8 Uzavírací ventil dle ANSI/ASME s navařovacími konci, v šikmém provedení,
≥ 0 - ≤ +650 samotěsnící uzávěr, vnější vřetenový závit a třmen, stoupající vřeteno
a nestoupající ruční kolo, těsnicí plochy včetně zpětného těsnění se stelitovým
pancéřováním, s grafitovým těsnicím kroužkem a provazcovou ucpávkou, dodává
se v uhlíkové a legované oceli.
Použití
Elektrárny, technologie a průmysl obecně. Na vodu, páru, olej, plyn a neagresivní
média. Ostatní média na vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000485

SICCA 150-4500 GLF
Class
NPS [palce]
T [°C]

m, e

150 - 4500 Popis
¼ - 2½ Uzavírací ventil dle ANSI/ASME se závitem NPT (F) nebo navařovacími hrdly, odlitou
≥ 0 - ≤ +816 přírubou se slepou přírubou (Class 800) nebo těsně navařeným víkem
(Class 1500/2500/4500), vnější vřetenový závit a třmen, sedlo tělesa se stelitovým
pancéřováním, těsnicí plocha kuželky z 13% chromové oceli se stelitovým
pancéřováním, s grafitovými těsnicími kroužky a provazcovou ucpávkou, dodává se
v uhlíkové a legované oceli.
Použití
Rafinerie, elektrárny, technologie a průmysl obecně. Na vodu, páru, olej, plyn
a neagresivní média. Ostatní média na vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000480

Uzavírací ventily pro nukleární použití
NUCA/-A/-ES typ I, II, IV
PN
DN
T [°C]

m, e, p

Není k dispozici pro celosvětový prodej

≤ 320 Popis
10 - 50 Uzavírací ventil s navařovacími konci nebo navařovacími hrdly pro nukleární
≥ -29 - ≤ +365 použití, s provazcovou ucpávkou nebo vlnovcem, s výměnným sedlem (NUCA-ES),
s rovným horním dílem, jako průchozí typ, v provedení z oceli, nerezové oceli nebo
niklu.
Použití
Reaktorové chladicí systémy, zpomalovací systémy, bezpečnostní napájecí systémy,
systémy napájecí vody, systémy ostré páry a čisticí systémy.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000452
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ZXNB
PN
DN
T [°C]

≤ 210 Popis
65 - 300 Uzavírací ventil s navařovacími konci pro nukleární použití s požadavky SiWi,
≥ -29 - ≤ +365 s vlnovcem, jako průchozí typ, rohový typ nebo jako dvoucestný ventil, v provedení
z oceli nebo nerezové oceli.
Použití
Reaktorové chladicí systémy, zpomalovací systémy, bezpečnostní napájecí systémy,
systémy napájecí vody, systémy ostré páry a čisticí systémy.

m, e, p

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000458

ZXNVB
PN
DN
T [°C]

≤ 210 Popis
4 - 25 Uzavírací ventil s navařovacími konci nebo navařovacími hrdly pro nukleární
≥ -29 - ≤ +365 použití, s provazcovou ucpávkou nebo vlnovcem, s rovným horním dílem, jako
průchozí typ, z oceli nebo nerezové oceli.
Použití
Reaktorové chladicí systémy, zpomalovací systémy, bezpečnostní napájecí systémy,
systémy napájecí vody, systémy ostré páry a čisticí systémy.

m

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000457

ZYNB/ZYN
PN
DN
T [°C]

≤ 62 Popis
300 - 400 Uzavírací ventil pro nukleární použití s navařovacími konci pro požadavky SiWi
≥ -29 - ≤ +365 s provazcovou ucpávkou nebo vlnovcem, se šikmým horním dílem, v provedení
z nerezové oceli.
Použití
Nukleární dochlazovací systémy.

e

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000331

Regulační ventily dle DIN/EN
BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB
PN
DN
T [°C]

e

6/10/16 Popis
15 - 200 Regulační ventil dle DIN/EN standardních konstrukčních řad BOA-Compact, BOA≥ -10 - ≤ +120 SuperCompact, BOA-W, BOA-Compact EKB, BOA-Compact IMS EKB, BOA-Control
IMS a BOA-Control IMS EKB, jednodílné těleso s kuželkou s měkkým těsněním pro
volitelnou míru netěsnosti 0,05 % až kapkovou netěsnost při hodnotách Kvs mezi
6,3 a 700 m³/h a uzavíracím tlaku až 16 bar, s inteligentními servopohony 1000 N
až 14 000 N řízenými mikroprocesory a předem nastavitelnými elektrickými
servopohony, elektronická konfigurace průtokové charakteristiky, hodnota Kvs,
regulační signál a nastavovací doba přes počítač nebo pomocí ručního přístroje pro
nastavení parametrů, na přání zákazníka nastavení z výroby.
Použití
Teplovodní otopná zařízení do 120 °C. Ventilační a klimatizační zařízení. Zařízení
pro zásobování vodou, pitná voda. Nehodí se pro média s obsahem minerálních
olejů, páru a média, která narušují EPDM a litinu bez krycí vrstvy. Ostatní média na
vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000326
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BOA-CVE H
PN
DN
T [°C]

16/25/40 Popis
15 - 200 Bezúdržbový regulační ventil dle DIN/EN s přírubami, volitelně s ekviprocentní
≥ -10 - ≤ +450 nebo lineární regulační charakteristikou u hodnot Kvs 0,1 až 630 m³/h
a uzavíracími tlaky až do 40 bar, jednoduchá výměna všech vnitřních částí bez
speciálního nástroje včetně oboustranně použitelného sedla, sériové snížení hluku
dvoustupňovým odlehčením pomocí kombinace parabolické kuželky s děrovanou
klecí, s elektrickým servopohonem.
Použití
Univerzální použití v průmyslu, technologiích, výrobě zařízení, chladicích
zařízeních, vytápěcích zařízeních.

e

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000772

BOA-CVP H
PN
DN
T [°C]

16/25/40 Popis
15 - 200 Bezúdržbový regulační ventil dle DIN/EN s přírubami, volitelně s ekviprocentní
≥ -10 - ≤ +450 nebo lineární regulační charakteristikou u hodnot Kvs 0,1 až 630 m³/h
a uzavíracími tlaky až do 40 bar, jednoduchá výměna všech vnitřních částí bez
speciálního nástroje včetně oboustranně použitelného sedla, sériové snížení hluku
dvoustupňovým odlehčením pomocí kombinace parabolické kuželky s děrovanou
klecí, s pneumatickým servopohonem.
Použití
Univerzální použití v průmyslu, technologiích, výrobě zařízení, chladicích
zařízeních, vytápěcích zařízeních.

p

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000662

Vyvažovací a uzavírací ventily dle DIN/EN
BOA-Control/BOA-Control IMS
PN
DN
T [°C]

m, e

16 Popis
15 - 350 BOA-Control IMS:
≥ -10 - ≤ +120 Vyvažovací ventil dle DIN/EN s přírubami, jednodílné těleso, škrticí kuželka,
indikace polohy se stupnicí, omezení zdvihu a izolační víčko s ochranou proti
kondenzaci, bezúdržbový, lze plně izolovat, připravený pro měření průtočného
množství pomocí ultrazvukových snímačů a teploty bez kontaktu s médiem,
mobilní měření měřicím počítačem BOATRONIC MS, permanentní měření měřicím
počítačem BOATRONIC M-420, stálá přesnost nezávisle na diferenčním tlaku. Navíc
dostupné také v provedení pro pitnou vodu s certifikací DVGW s elektrostaticky
nanesenou plastovou vrstvou (BOA-Control EKB a BOA-Control IMS EKB; až
DN 200).
BOA-Control:
Vyvažovací ventil dle DIN/EN s přírubami, jednodílným tělesem, škrticí kuželkou,
indikací polohy se stupnicí, omezením zdvihu a izolačním víčkem s ochranou proti
kondenzaci, bezúdržbový, lze plně izolovat, vhodný pro měření průtočného
množství pomocí ultrazvuku a teploty bez kontaktu s médiem, mobilní měření
měřicím počítačem BOATRONIC MS, stálá přesnost nezávisle na diferenčním tlaku.
Navíc dostupné také v provedení pro pitnou vodu s certifikací DVGW
s elektrostaticky nanesenou plastovou vrstvou (BOA-Control EKB; až DN 200).
Použití
Teplovodní otopná zařízení do 120 °C (BOA-Control a BOA-Control IMS),
klimatizační a chladicí zařízení, jakož i permanentní měření (BOA-Control IMS),
zařízení pro pitnou vodu a průmyslové chladicí okruhy (provedení EKB). Nehodí se
pro média s obsahem minerálních olejů, páru a média, která narušují EPDM a
šedou litinu bez krycí vrstvy.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000323

BOA-Control SAR
PN
DN
T [°C]

m

Není k dispozici pro celosvětový prodej

16 Popis
10 - 50 Vyvažovací ventil dle DIN/EN s vnitřním závitem, měření diferenčního tlaku
≥ -25 - ≤ +150 k evidenci průtočného množství pomocí měřicího počítače PFM 2000, digitální
indikace poloh zdvihů se 40 polohami nastavení, aretační zařízení a omezení
zdvihu, bezúdržbový.
Použití
Teplovodní otopná zařízení do 150 °C. Klimatizační zařízení. Ostatní média na
vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000324
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Regulační ventily hladiny podle DIN/EN
CONDA-VLC
PN
DN
T [°C]

16 Popis
25 - 300 Plovákový ventil dle DIN/EN k regulaci max., příp. min. hladiny v nádržích,
≥ -10 - ≤ +70 s přírubami (DN 40-300) nebo závitovým připojením (DN 25-32), těleso z tvárné
litiny; kuželka, vřeteno, plovák a sedlo z nerezové oceli.
Použití
Zařízení pro zásobování vodou, průmysl a technická zařízení budov. Pro regulaci
stavu vody.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000835

Redukční tlakové ventily podle DIN/EN
CONDA-VRC
PN
DN
T [°C]

16/25/40/63 Popis
15 - 150 Přímo působící redukční ventil dle DIN/EN s přírubami (DN 50-150) nebo závitovým
≥ -10 - ≤ +70 připojením (DN 15-50), těleso z tvárné litiny, kuželka, vřeteno a sedlo z nerezové
oceli.
Použití
V zařízeních pro zásobování vodou k regulaci tlaku na straně výstupu, v požární
ochraně ke snížení přetlaku způsobeného čerpáním a jako účinné ochranné
zařízení před tlakovými rázy v zavlažovacích zařízeních, v průmyslu a technických
zařízeních budov.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000834

Udržovací tlakové ventily podle DIN/EN
CONDA-VSM
PN
DN
T [°C]

16/25/40 Popis
50 - 150 Přímo působící ventil pro udržování tlaku dle DIN/EN s přírubami, těleso z tvárné
≥ -10 - ≤ +70 litiny, kuželka, vřeteno a sedlo z nerezové oceli.
Použití
Regulace tlaku na straně výstupu v zásobování vodou, v zavlažovacích zařízeních,
v požární ochraně, v průmyslu a technických zařízeních budov.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000678
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Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventily podle DIN/EN
BOAVENT-AVF
PN
DN
T [°C]

16 Popis
50 - 300 Automatický zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil se dvěma plovákovými spínači
≥ -10 - ≤ +120 a trojitou funkcí, s přírubami, těleso z tvárné litiny, provedení s dvojitou komorou
a plovákovými spínači ABS. Tento zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil garantuje
plynulý provoz potrubních systémů. Jeho zvláštnost spočívá v přívodu vzduchu
a odvětrání velkého množství vzduchu a odvětrávání malého množství vzduchu
během provozu.
Použití
Zásobování vodou, čistá voda, zavlažování.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000831

BOAVENT-SIF
PN
DN
T [°C]

16 Popis
25 - 200 Automatický zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil s plovákem a trojitou funkcí,
≥ -10 - ≤ +70 s přírubami (DN 25-300R) nebo závitovým připojením (DN 25-150), těleso
z nerezové oceli, provedení s jednou komorou a plovákem z polypropylenu. Tento
zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil garantuje plynulý provoz potrubních
systémů. Jeho zvláštnost spočívá v přívodu vzduchu a odvětrání velkého množství
vzduchu a odvětrávání malého množství vzduchu během provozu.
Použití
Zásobování vodou, čistá voda, zavlažování.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000832

BOAVENT-SVA
PN
DN
T [°C]

16 Popis
50 - 200 Automatický zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil s plovákem a trojitou funkcí,
≥ -10 - ≤ +60 s přírubami nebo závitovým připojením, těleso z tvárné litiny, provedení s jednou
komorou a plovákem z polypropylenu. Tento zavzdušňovací a odvzdušňovací
ventil garantuje plynulý provoz potrubních systémů. Jeho zvláštnost spočívá
v přívodu vzduchu a odvětrání velkého množství vzduchu a odvětrávání malého
množství vzduchu během provozu.
Použití
Zásobování vodou, odpadní voda, surová odpadní voda.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000833

BOAVENT-SVF
PN
DN
T [°C]

16/25/40 Popis
25 - 300 Automatický zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil s plovákem a trojitou funkcí,
≥ -10 - ≤ +70 s přírubami (DN 25-300R) nebo závitovým připojením (DN 25-150), těleso z tvárné
litiny (PN 16-40) nebo z uhlíkové oceli (PN 64), provedení s jednou komorou
a plovákem z polypropylenu. Tento zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil
garantuje plynulý provoz potrubních systémů. Jeho zvláštnost spočívá v přívodu
vzduchu a odvětrání velkého množství vzduchu a odvětrávání malého množství
vzduchu během provozu.
Použití
Zásobování vodou, čistá voda, zavlažování.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000832

Není k dispozici pro celosvětový prodej
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Odvzdušňovací ventily pro nukleární použití
SISTO-VentNA
PN
DN
T [°C]

16 Popis
15 Odvzdušňovací ventil s navařovanými konci pro nukleární aplikace, s měkkým
≥ -20 - ≤ +100 těsněním.
Použití
Topné a klimatizační systémy.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000842

SISTO-KRVNA
PN
DN
T [°C]

16 Popis
25 - 100 Odvzdušňovací ventil s přírubami nebo s navařovacími konci pro nukleární použití,
≥ -20 - ≤ +100 s měkkým těsněním, s plovoucí koulí.
Použití
Odvzdušňování nádrží, odvodňovací systémy.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000839

Uzavírací šoupátka podle DIN/EN
COBRA-SGP/SGO
PN
DN
T [°C]

m, e

10/16 Popis
40 - 600 Uzavírací šoupátko dle DIN/EN s přírubami, klín s elastomerovou vrstvou, slepá
≥ -10 - ≤ +110 příruba, otáčivé vřeteno, vnitřní vřetenový závit, těleso z tvárné litiny.
Použití
Zařízení na zásobování vodou, úpravny vody, klimatizační zařízení.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000828

COBRA-SMP
PN
DN
T [°C]

m, e

16 Popis
40 - 300 Uzavírací šoupátko dle DIN/EN s přírubami, slepá příruba, kovově těsnicí, otáčivé
≥ -10 - ≤ +110 vřeteno, vnitřní vřetenový závit, těleso a pružící klín z tvárné litiny, vřeteno a sedla
z nerezové oceli.
Použití
Zařízení na zásobování vodou, otopná zařízení, klimatizační zařízení, obecné
průmyslové aplikace, technická zařízení budov.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000829
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ECOLINE SP/SO
PN
DN
T [°C]

m, e

10/16/25 Popis
40 - 600 Uzavírací šoupátko dle DIN/EN s přírubami, se slepou přírubou, kovově těsnicí,
≥ -10 - ≤ +110 otáčivé vřeteno, vnitřní vřetenový závit, těleso z litiny, sedla z mosazi.
Použití
Zařízení na zásobování vodou, otopná zařízení, klimatizační zařízení, obecné
průmyslové aplikace, vodní technika, technická zařízení budov.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000654

ECOLINE GT 40
PN
DN
T [°C]

m, e

10 - 40 Popis
50 - 600 Uzavírací šoupátko dle DIN/EN s přírubami nebo s navařovacími konci, se slepou
≥ -10 - ≤ +400 přírubou, těleso z ocelolitiny, neotáčivé vřeteno, s pružicím klínem, těsnicí plochy
z 13% chromové oceli nebo stelitu, odolné proti opotřebení a korozi.
Použití
Průmyslová zařízení, technologie výrobních procesů a loďařství. Pro vodu a páru.
Jiná neagresivní média, jako např. plyn nebo olej, na zvláštní objednávku.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000676

STAAL 40 AKD/AKDS
PN
DN
T [°C]

m, e

10 - 40 Popis
50 - 900 Uzavírací šoupátko dle DIN/EN s přírubami (AKD) anebo navařovacími konci
≥ -10 - ≤ +530 (AKDS), se slepou přírubou, kované nebo svařované těleso, neotáčivé vřeteno,
pohyblivá klínová šoupátka pro přesné přizpůsobení sedlům tělesa, těsnicí plochy
ze 17% chromové oceli, odolné proti opotřebení a korozi.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie výrobních procesů a loďařství. Pro
vodu a páru. Jiná neagresivní média, jako např. plyn nebo olej, na zvláštní
objednávku.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000469

STAAL 100 AKD/AKDS
PN
DN
T [°C]

m, e, p

63 - 100 Popis
50 - 600 Uzavírací šoupátko dle DIN/EN s přírubami (AKD) nebo navařovacími konci (AKDS),
≥ -10 - ≤ +530 se slepou přírubou, kované nebo svařované těleso, neotáčivé vřeteno, pohyblivá
klínová šoupátka pro přesné přizpůsobení sedlům tělesa, těsnicí plochy ze 17%
chromové oceli nebo Stellitu, odolné proti opotřebení a korozi.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie výrobních procesů a loďařství. Pro
vodu a páru. Jiná neagresivní média, jako např. plyn nebo olej, na zvláštní
objednávku.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000369

AKG-A/AKGS-A
PN
DN
T [°C]

m, e, p

Není k dispozici pro celosvětový prodej

63 - 160 Popis
65 - 300 Uzavírací šoupátko dle DIN/EN s přírubami (AKG-A) nebo navařovacími konci
≥ -10 - ≤ +550 (AKGS-A), se samotěsnicím uzávěrem víka, těleso z kované nebo svařované oceli,
neotáčivé vřeteno, pohyblivá klínová šoupátka pro přesné přizpůsobení sedlům
tělesa, těsnicí plochy ze 17% chromové oceli nebo Stellitu, odolné proti opotřebení
a korozi.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie výrobních procesů a loďařství. Pro
vodu a páru. Jiná neagresivní média, jako např. plyn nebo olej, na zvláštní
objednávku.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000371
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ZTS
PN
Class
DN
NPS [palce]
T [°C]

m, e, p

≤ 600
4500
50 - 800
2 - 32
≥ -10 - ≤ +650

Popis
Uzavírací šoupátko dle DIN/EN nebo ANSI/ASME s navařovacími konci, se
samotěsnícím uzávěrem víka, blokově kované těleso, těsnicí plochy ze Stellitu,
odolné proti opotřebení a korozi, pohyblivá klínová šoupátka pro přesné
přizpůsobení sedlům tělesa.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie výrobních procesů a loďařství. Pro
vodu a páru. Jiná neagresivní média, jako např. plyn nebo olej, na zvláštní
objednávku.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000375

Uzavírací šoupátka podle ANSI/ASME
ECOLINE GTB 800
Class
NPS [palce]
T [°C]

m, e

150 - 800 Popis
½ - 2 Uzavírací šoupátko dle ANSI/ASME se závitovými hrdly (NPT) nebo navařovacími
≥ 0 - ≤ +427 hrdly (SW), těleso z ocelolitiny / nerezové oceli, vestavby a vlnovec z nerezové
oceli, se slepou přírubou, vnější vřetenový závit a třmen, utěsnění grafitovou
provazcovou ucpávkou a kovovým vlnovcem, těsnicí kroužky z nerezové oceli /
grafitu.
Použití
Petrochemická a chemická zařízení, elektrárny, technologie a průmyslové aplikace;
pro teplonosný olej, páru, toxická a těkavá média. Ostatní média na vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000903

ECOLINE GTC 150-600
Class
NPS [palce]
T [°C]

m, e

150 - 600 Popis
2 - 24 Uzavírací šoupátko dle ANSI/ASME s přírubami, ocelolitina A216 WCB, Trim 8
≥ 0 - ≤ +649 (Stellit/13% chromová ocel) pro Class 150/300/600, Trim 5 (Stellit/Stellit) pro
Class 600, se slepou přírubou, vnější vřetenový závit a třmen, neotáčivé vřeteno,
s pružícím klínem, grafitová provazcová ucpávka, těsnicí kroužky z nerezové oceli /
grafitu.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie, rafinerie, olej a použití v lodní
technice; pro vodu, páru, plyn, olej a jiná neagresivní média.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000774

ECOLINE GTF 150-600
Class
NPS [palce]
T [°C]

m, e

150 - 600 Popis
½ - 2 Uzavírací šoupátko dle ANSI/ASME s přírubami, kovaná ocel A105, Trim 8
≥ 0 - ≤ +816 (Stellit/13% chromová ocel), se slepou přírubou, vnější vřetenový závit a třmen,
neotáčivé vřeteno, jednodílný klín, grafitová provazcová ucpávka, těsnicí kroužky
z nerezové oceli / grafitu, omezený průchod.
Použití
Použití v průmyslu, elektrárny, technologie, rafinerie, olej a použití v lodní
technice; voda, pára, plyn, olej a jiná neagresivní média.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000611

ECOLINE GTF 800
Class
NPS [palce]
T [°C]

m, e

800 Popis
½ - 2 Uzavírací šoupátko dle ANSI/ASME se závitovými hrdly (NPT), navařovacími konci
≥ 0 - ≤ +593 (BW) nebo navařovacími hrdly (SW), Trim 8 (Stellit/13% chromová ocel), se slepou
přírubou, vnější vřetenový závit a třmen, jednodílný klín, grafitová provazcová
ucpávka, těsnicí kroužky z nerezové oceli / grafitu, dodává se v uhlíkové
a legované oceli.
Použití
Použití v průmyslu, elektrárny, technologie, rafinerie, olej a použití v lodní
technice; voda, pára, plyn, olej a jiná neagresivní média.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000797
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ECOLINE GTV 150-600
Class
NPS [palce]
T [°C]

m, e

150 - 600 Popis
2 - 12 Uzavírací šoupátko dle ANSI/ASME s přírubami, ocelolitina A351 CF8/CF8M, Trim 2
≥ -29 - ≤ +427 (304/304) a Trim 10 (316/316) pro Class 150/300/600, provedení se slepou přírubou,
vnější vřetenový závit a třmen, neotáčivé vřeteno, s pružícím klínem, integrovaná
plocha sedla, grafitová ucpávka, těsnicí kroužky z nerezové oceli / grafitu.
Použití
Jemná chemie, potravinářský průmysl, průmysl obecně; voda, pára, plyn a jiná
média.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000373

SICCA 150-600 GTC
Class
NPS [palce]
T [°C]

m, e

150 - 600 Popis
2 - 24 Uzavírací šoupátko dle ANSI/ASME s přírubami nebo navařovacími konci, se slepou
≥ 0 - ≤ +593 přírubou, vnější vřetenový závit a třmen, s pružícím klínem, s neotáčivým nebo
stoupajícím vřetenem a s nestoupajícím ručním kolem, těsnicí plochy z 13%
chromové oceli se stelitovým pancéřováním, s grafitovým těsnicím kroužkem
a provazcovou ucpávkou, dodává se v uhlíkové, nízkolegované a nerezové oceli.
Použití
Elektrárny, technologie a průmysl obecně. Na vodu, páru, olej, plyn a neagresivní
média. Ostatní média na vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000482

SICCA 900-3600 GTC
Class
NPS [palce]
T [°C]

m, e

900 - 3600 Popis
2 - 28 Uzavírací šoupátko dle ANSI/ASME s navařovacími konci, samotěsnící uzávěr víka,
≥ 0 - ≤ +650 dvoudílná konstrukce klínu, vnější vřetenový závit a třmen, stoupající vřeteno
a nestoupající ruční kolo, těsnicí plochy včetně zpětného těsnění se stelitovým
pancéřováním, s grafitovým těsnicím kroužkem a provazcovou ucpávkou, dodává
se v uhlíkové a legované oceli.
Použití
Elektrárny, technologie a průmysl obecně. Na vodu, páru, olej, plyn a neagresivní
média. Ostatní média na vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000483

SICCA 150-2500 GTF
Class
NPS [palce]
T [°C]

m, e

150 - 2500 Popis
¼ - 2½ Uzavírací šoupátko dle ANSI/ASME se závitem NPT (F) nebo navařovacími hrdly,
≥ 0 - ≤ +816 odlitou přírubou se slepou přírubou (Class 800) nebo těsně navařeným víkem
(Class 1500/2500), jednodílný klín, vnější vřetenový závit a třmen, těsnicí plochy
z 13% chromové oceli se stelitovým pancéřováním, s grafitovými těsnicími kroužky
a provazcovou ucpávkou, dodává se v uhlíkové nízkolegované a nerezové oceli.
Použití
Rafinerie, elektrárny, technologie a průmysl obecně. Na vodu, páru, olej, plyn
a neagresivní média. Ostatní média na vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000479

Uzavírací šoupátka pro nukleární použití
ZTN
PN
DN
T [°C]

m, e, p

Není k dispozici pro celosvětový prodej

≤ 320 Popis
80 - 700 Uzavírací šoupátko s navařovacími konci pro nukleární použití, se slepou přírubou
≥ -29 - ≤ +365 nebo se samotěsnícím uzávěrem víka, kované nebo svařované těleso, neotáčivé
vřeteno, s klínovými nebo paralelními deskami, v provedení z oceli nebo nerezové
oceli.
Použití
Reaktorové chladicí systémy, bezpečnostní napájecí systémy, systémy napájecí
vody, systémy ostré páry, čisticí systémy a systémy pro odvod kondenzátu.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000456
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Přetlakové pojistky tělesa
UGS
PN
DN

≥ 40 Popis
15 Pružinová přetlaková pojistka tělesa dle DIN/EN, s průtržnou membránou nebo bez
ní, pro uzavírací šoupátka se samotěsnicím uzávěrem víka.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie výrobních procesů a loďařství. Pro
vodu a páru. Jiná neagresivní média, jako např. plyn nebo olej, na zvláštní
objednávku.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000375

Desková šoupátka podle DIN/EN
HERA-BD
PN
DN
T [°C]

m, e, p

10 Popis
50 - 1200 Deskové šoupátko ve svěrném provedení dle DIN/EN, jednodílné nebo dvoudílné
≥ -10 - ≤ +120 těleso z tvárné litiny, oboustranně těsnicí, s provazcovou ucpávkou, nestoupající
vřeteno, ochrana proti korozi díky epoxidové vrstvě.
Použití
Průmyslová zařízení, technika zpracování odpadních vod, technologie výrobních
procesů a potravinářský průmysl. Pro vodu, odpadní vodu a média s obsahem
pevných látek. Ostatní média na vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000597

Desková šoupátka podle ANSI/ASME
HERA-BDS
Class
DN
T [°C]

m, e, p

150 Popis
50 - 600 Deskové šoupátko dle ANSI/ASME, těleso se závitovými přírubovými oky, těleso
≥ -10 - ≤ +120 z uhlíkové nebo nerezové oceli, oboustranně těsnicí, s provazcovou ucpávkou,
elastická vnitřní vrstva, stoupající vřeteno, nestoupající ruční kolo.
Použití
Převážně v báňském průmyslu pro suspenze s pevnými látkami, abrazivní média
a média s vysokou hustotou; také pro použití s celulózou, cementárny, čističky
a chemický průmysl. Jiná média na vyžádání
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000895

HERA-BHT
Class
DN
T [°C]

m, e, p

150 Popis
80 - 600 Deskové šoupátko dle ANSI/ASME, svěrné těleso se středicími oky, těleso z uhlíkové
≥ -10 - ≤ +100 nebo nerezové oceli, oboustranně těsnicí, s provazcovou ucpávkou, průběžná
deska šoupátka, stoupající vřeteno, nestoupající ruční kolo, robustní, sériový třmen
k montáži pohonů.
Použití
Převážně v báňském průmyslu pro suspenze s pevnými látkami, abrazivní média
a média s vysokou hustotou; velmi dobrá průtoková charakteristika díky průběžné
desce šoupátka; také pro použití s celulózou a vodou. Ostatní média na vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000891
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HERA-SH
Class
DN
T [°C]

150 Popis
50 - 1000 Deskové šoupátko dle ANSI/ASME, těleso se závitovými přírubovými oky, těleso
≥ -10 - ≤ +180 z uhlíkové nebo nerezové oceli, jednodílné těleso, jednostranně těsnicí,
s provazcovou ucpávkou, stoupající vřeteno, nestoupající ruční kolo.
Použití
Průmyslová zařízení a technika zpracování odpadních vod, celulózky a papírny,
potravinářský a nápojový průmysl, chemický průmysl. Pro vodu, odpadní vodu
a média s obsahem pevných látek. Ostatní média na vyžádání.

m, e, p

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000844

Zpětné ventily podle DIN/EN
BOA-RPL/RPL F-F
PN
DN
T [°C]

10/16 Popis
25 - 600 Zpětný kulový ventil dle DIN/EN s přírubami nebo vnitřním/vnitřním závitem,
≥ -10 - ≤ +70 z tvárné litiny, koule s vrstvou NBR, slepá příruba, lze použít ve vertikálních nebo
horizontálních potrubích.
Použití
Zařízení na zásobování vodou, úpravny vody, odpadní voda.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000635

BOA-RFV
PN
DN
T [°C]

10/16/25/40/63 Popis
40 - 600 Zpětný ventil dle DIN/EN s přírubami, s tělesem ve Venturiho provedení, maximální
≥ -10 - ≤ +90 přípustná rychlost proudění 2,5 m/s, těleso z litiny, zpětný ventil z mosazi a litiny,
sedlo z nerezové oceli, lze použít ve vertikálních nebo horizontálních potrubích,
rychlé zavírání bez tlakových rázů.
Použití
Zařízení na zásobování vodou, otopná zařízení, klimatizační zařízení.

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000653

BOA-RVK
PN
DN
T [°C]

6/10/16 Popis
15 - 200 Zpětný ventil ve svěrném provedení dle DIN/EN, nasazení do středu
≥ -20 - ≤ +250 prostřednictvím tělesa, utěsnění pomocí desky nebo kužele s pružinou, vedení
desky nebo kužele pomocí čepů z nerezové oceli v tříbodové poloze, provedení se
snížením hlučnosti s plastovou deskou (DN 15–100) nebo kuželem s O-kroužkem
(DN 125–200), bezúdržbový.
Použití
Průmyslová a otopná zařízení, kapaliny a plyny, teplovodní a horkovodní otopná
zařízení, zařízení pro rozvod tepla. Příp. je třeba dodržovat omezení souborů
technických předpisů. Nehodí se pro média, která zasahují použité materiály.
Ostatní média na vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000357

BOA-R
PN
DN
T [°C]

6/16 Popis
15 - 350 Zpětný ventil dle DIN/EN s přírubami, kuželka zatížená pružinou, bezúdržbový.
≥ -10 - ≤ +350 Použití
Teplovodní a horkovodní otopná zařízení, zařízení pro rozvod tepla. Univerzální
použití páry v technice budov a v průmyslu. Jiná média na vyžádání

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000356

Není k dispozici pro celosvětový prodej
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NORI 40 RXL/RXS
PN
DN
T [°C]

25/40 Popis
10 - 300 Zpětný ventil dle DIN/EN s přírubami (RXL), navařovacími konci nebo navařovacími
≥ -10 - ≤ +450 hrdly (RXS), rovný horní díl, zpětná kuželka s uzavírací pružinou, těsnicí plochy
z chromové nebo chromniklové oceli, odolné proti opotřebení a korozi.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie výrobních procesů a loďařství. Pro
vodu a páru. Jiná neagresivní média, jako např. plyn nebo olej, na zvláštní
objednávku.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000358

NORI 160 RXL/RXS
PN
DN
T [°C]

63 - 160 Popis
10 - 200 Zpětný ventil dle DIN/EN s přírubami (RXL), navařovacími konci nebo navařovacími
≥ -10 - ≤ +550 hrdly (RXS), rovný horní díl, zpětná kuželka s uzavírací pružinou, těsnicí plochy ze
17% chromové oceli nebo Stellitu, odolné proti opotřebení a korozi.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie výrobních procesů a loďařství. Pro
vodu a páru. Jiná neagresivní média, jako např. plyn nebo olej, na zvláštní
objednávku.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000360

RGS
PN
DN
T [°C]

250 - 500 Popis
10 - 50 Zpětný ventil dle DIN/EN s navařovacími konci nebo navařovacími hrdly, šikmý
≥ -10 - ≤ +580 horní díl, zpětná kuželka s uzavírací pružinou, samotěsnící uzávěr, těsnicí plochy
v tělese s pancéřováním ze slitiny Hastelloy.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie výrobních procesů a loďařství. Pro
vodu a páru. Jiná neagresivní média, jako např. plyn nebo olej, na zvláštní
objednávku.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000364

BOACHEM-RXA
PN
DN
T [°C]

10 - 40 Popis
15 - 400 Zpětný ventil dle DIN/EN s přírubami, těleso z nerezové oceli, rovný horní díl,
≥ -10 - ≤ +400 zpětná kuželka s uzavírací pružinou, lapované těsnicí plochy.
Použití
Technologie, průmysl, technická zařízení budov, potravinářský a lahůdkářský
průmysl, pro agresivní média. Ostatní média na vyžádání.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000366

Zpětné ventily podle ANSI/ASME
ECOLINE PTF 150-600
Class
NPS [palce]
T [°C]

150 - 600 Popis
½ - 2 Zpětný ventil dle ANSI/ASME s přírubami, kovaná ocel A105, Trim 8 (Stellit/13%
≥ 0 - ≤ +816 chromová ocel), omezený průchod, se slepou přírubou, kuželka zatížená pružinou.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie, rafinerie, olej a použití v lodní
technice; pro vodu, páru, plyn, olej a jiná neagresivní média.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000424
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ECOLINE PTF 800
Class
NPS [palce]
T [°C]

800 Popis
½ - 2 Zpětný ventil dle ANSI/ASME se závitovými hrdly (NPT), navařovacími konci (BW)
≥ 0 - ≤ +593 nebo navařovacími hrdly (SW), Trim 8 (Stellit/13% chromová ocel), se slepou
přírubou, kuželkou zatíženou pružinou, dodává se v uhlíkové nebo legované oceli.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie, rafinerie, olej a použití v lodní
technice; pro vodu, páru, plyn, olej a jiná neagresivní média.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000374

SICCA 150-4500 PCF
Class
NPS [palce]
T [°C]

150 - 4500 Popis
¼ - 2½ Zpětný ventil dle ANSI/ASME se závitem NPT (F) nebo navařovacími hrdly,
≥ 0 - ≤ +816 s kuželkou zatíženou pružinou, s odlitou přírubou se slepou přírubou (Class 800)
nebo těsně navařeným víkem (Class 1500/2500/4500), sedlo tělesa se stelitovým
pancéřováním, těsnicí plocha kuželky z 13% chromové oceli se stelitovým
pancéřováním, s grafitovým těsnicím kroužkem, dodává se v uhlíkové a legované
oceli.
Použití
Rafinerie, elektrárny, technologie a průmysl obecně. Na vodu, páru, olej, plyn
a neagresivní média. Ostatní média na vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000481

Zpětné ventily pro nukleární použití
NUCA/-A/-ES typ V
PN
DN
T [°C]

≤ 410 Popis
10 - 50 Zpětný ventil pro nukleární použití s navařovacími konci, s výměnným sedlem
≥ -29 - ≤ +365 (NUCA-ES), s rovným horním dílem, jako průchozí typ, v provedení z oceli nebo
nerezové oceli.
Použití
Systémy napájecí vody a systémy ostré páry.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000455

RJN
PN
DN
T [°C]

≤ 140 Popis
80 - 600 Zatlumený zpětný ventil s navařovacími konci pro nukleární použití,
≥ -29 - ≤ +300 charakteristiku tlumení lze dimenzovat individuálně, v provedení z oceli nebo
nerezové oceli.
Použití
Systémy napájecí vody a systémy ostré páry.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000459

RYN
PN
DN
T [°C]

≤ 210 Popis
65 - 300 Zpětný ventil s navařovacími konci pro nukleární použití, uzamykatelný, s šikmým
≥ -29 - ≤ +365 horním dílem, s provazcovou ucpávkou nebo vlnovcem, v provedení z oceli nebo
nerezové oceli.
Použití
Systémy napájecí vody a systémy ostré páry.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000333

Není k dispozici pro celosvětový prodej

Pohon/automatizace

Armatury

43

Armatury

Zpětné klapky dle DIN/EN
ECOLINE WT/WTI
PN
DN
T [°C]

16 Popis
50 - 300 Zpětná klapka dle DIN/EN s tělesem s mezikruhovým prostorem, těleso a disk
≥ -10 - ≤ +110 klapky z uhlíkové (WT) nebo nerezové oceli (WTI), O-kroužek z vitonu.
Použití
Zavlažovací zařízení, dálkové teplo, zásobování domácností vodou, čističky,
klimatizační zařízení, chladicí okruhy, zásobování vodou.

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000638

STAAL 40 AKK/AKKS
PN
DN
T [°C]

10 - 40 Popis
80 - 400 Zpětná klapka dle DIN/EN s přírubami (AKK) nebo navařovacími konci (AKKS), se
≥ -10 - ≤ +450 slepou přírubou, vnitřní hřídel, těleso ze svařované oceli, těsnicí plochy ze 17%
chromové oceli, odolné proti opotřebení a korozi.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie výrobních procesů a loďařství. Pro
vodu a páru. Jiná neagresivní média, jako např. plyn nebo olej, na zvláštní
objednávku.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000471

STAAL 100 AKK/AKKS
PN
DN
T [°C]

63 - 100 Popis
80 - 400 Zpětná klapka dle DIN/EN s přírubami (AKK) anebo navařovacími konci (AKKS), se
≥ -10 - ≤ +530 slepou přírubou, vnitřní hřídel, těleso z kované nebo svařované oceli, těsnicí plochy
ze 17% chromové oceli nebo Stellitu, odolné proti opotřebení a korozi.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie výrobních procesů a loďařství. Pro
vodu a páru. Jiná neagresivní média, jako např. plyn nebo olej, na zvláštní
objednávku.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000391

AKR/AKRS
PN
DN
T [°C]

63 - 160 Popis
80 - 300 Zpětná klapka dle DIN/EN s přírubami (AKR) nebo navařovacími konci (AKRS), se
≥ -10 - ≤ +550 samotěsnicím uzávěrem víka, vnitřní hřídel, těleso z kované a svařované oceli,
těsnicí plochy ze 17% chromové oceli, odolné proti opotřebení a korozi nebo
Stellit.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie výrobních procesů a loďařství. Pro
vodu a páru. Jiná neagresivní média, jako např. plyn nebo olej, na zvláštní
objednávku.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000394

ZRS
PN
DN
T [°C]

≤ 600 Popis
50 - 800 Zpětná klapka dle DIN/EN s navařovacími konci, se samotěsnícím uzávěrem víka,
≥ -10 - ≤ +650 vnitřní hřídel, blokově kované těleso, těsnicí plochy ze Stellitu, odolné proti
opotřebení a korozi.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie výrobních procesů a loďařství. Pro
vodu a páru. Jiná neagresivní média, jako např. plyn nebo olej, na zvláštní
objednávku.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000396

44

Armatury
Armatury

SISTO-RSK/RSKS
PN
DN
T [°C]

16 Popis
25 - 300 Zpětná klapka dle DIN/EN s přírubami, s vnitřní vrstvou nebo bez ní, s měkkým
≥ -20 - ≤ +140 těsněním, bez mrtvých prostorů, jako průchozí typ a s volným průchodem,
s utěsněním v šikmém provedení, statické utěsnění směrem ven, předepnutá
klapka s opláštěním z měkké pryže s krátkou zavírací dráhou.
Použití
Technická zařízení budov, technika průmyslu a elektráren pro pitnou vodu,
užitkovou vodu, média v potravinářském a lahůdkářském průmyslu, abrazivní
a agresivní chemické produkty a technologie.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000397

SERIE 2000
PN
Class
DN
T [°C]

16/25
150/300
50 - 600
≥ -196 - ≤ +538

Popis
Dvoukřídlá zpětná klapka ve svěrném provedení, jednodílné těleso z litiny
s lamelovým grafitem, litiny s kuličkovým grafitem, oceli, nerezové oceli nebo
slitiny mědi a hliníku, těsnění kov/elastomer nebo těsnění kov/kov, bezúdržbová,
připojení dle EN, ASME nebo JIS.
Použití
Technická zařízení budov: Ohřev, klimatizační zařízení, zásobování vodou,
zavlažování, úprava vody. Obecné služby: Voda, vzduch, plyn. Technologie
v chemii, petrochemii, cukrovarnictví, papírenský průmysl, zásobování vodou,
odsolování, aplikace v lodní technice s vodou, vzduchem, plynem, uhlovodíky.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000393

Zpětné klapky dle ANSI/ASME
ECOLINE SCC 150-600
Class
NPS [palce]
T [°C]

150 - 600 Popis
2 - 24 Zpětná klapka dle ANSI/ASME s přírubami, ocelolitina A216 WCB, Trim 8
≥ 0 - ≤ +816 (Stellit/13% chromová ocel) pro Class 150/300/600, Trim 5 (Stellit/Stellit) pro
Class 600, se slepou přírubou, vnitřní hřídel (2"–12"), těsnicí kroužky z nerezové
oceli / grafitu.
Použití
Rafinerie, elektrárny, technologie a průmysl obecně; voda, pára, olej, plyn. Ostatní
média na vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000776

ECOLINE SCF 150-600
Class
NPS [palce]
T [°C]

150 - 600 Popis
½ - 2 Zpětná klapka dle ANSI/ASME s přírubami, kovaná ocel A105, Trim 8 (Stellit/13%
≥ 0 - ≤ +816 chromová ocel), omezený průchod, se slepou přírubou, vnitřní hřídel.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie, rafinerie, olej a použití v lodní
technice; pro vodu, páru, plyn, olej a jiná neagresivní média.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000799

ECOLINE SCF 800
Class
NPS [palce]
T [°C]

800 Popis
½ - 2 Zpětná klapka dle ANSI/ASME se závitovými hrdly (NPT), navařovacími konci (BW)
≥ 0 - ≤ +593 nebo navařovacími hrdly (SW), Trim 8 (Stellit/13% chromová ocel), se slepou
přírubou (Class 800) nebo těsně navařeným víkem (Class 1500 a 2500), vnitřní
hřídel, dodává se v uhlíkové nebo legované oceli.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie, rafinerie, olej a použití v lodní
technice; pro vodu, páru, plyn, olej a jiná neagresivní média.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000798
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ECOLINE SCV 150-600
Class
NPS [palce]
T [°C]

150 - 600 Popis
2 - 12 Zpětná klapka dle ANSI/ASME s přírubami, ocelolitina A351 CF8/CF8M, Trim 2
≥ -29 - ≤ +427 (304/304) a Trim 10 (316/316) pro Class 150/300/600, se slepou přírubou,
integrovaná plocha sedla, těsnicí kroužky z nerezové oceli / grafitu.
Použití
Jemná chemie, potravinářský průmysl a průmysl obecně. Pro vodu, páru, plyn a jiná
média. Ostatní média na vyžádání.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000335

SICCA 150-600 SCC
Class
NPS [palce]
T [°C]

150 - 600 Popis
2 - 24 Zpětná klapka dle ANSI/ASME s přírubami nebo navařovacími konci, se slepou
≥ 0 - ≤ +593 přírubou, vnitřní hřídel, větší jmenovité světlosti volitelně ochrana proti narážení
klapky / funkce dash-pot, grafitové těsnicí kroužky, těsnicí plochy z 13% chromové
oceli se stelitovým pancéřováním, dodává se v uhlíkové, nízkolegované a nerezové
oceli.
Použití
Elektrárny, technologie a průmysl obecně. Na vodu, páru, olej, plyn a neagresivní
média. Ostatní média na vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000486

SICCA 900-3600 SCC
Class
NPS [palce]
T [°C]

900 - 3600 Popis
2 - 28 Zpětná klapka dle ANSI/ASME s navařovacími konci, samotěsnící uzávěr víka,
≥ 0 - ≤ +650 vnitřní hřídel, těsnicí plochy se stelitovým pancéřováním, s grafitovým těsnicím
kroužkem, dodává se v uhlíkové a legované oceli.
Použití
Elektrárny, technologie a průmysl obecně. Na vodu, páru, olej, plyn a neagresivní
média. Ostatní média na vyžádání.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000487

Zpětné klapky pro nukleární použití
SISTO-RSKNA
PN
DN
T [°C]

16 Popis
25 - 300 Zpětná klapka s přírubami, s vnitřní vrstvou nebo bez ní, s měkkým těsněním, bez
≥ -20 - ≤ +100 mrtvých prostorů, jako průchozí typ a s volným průchodem, s utěsněním v šikmém
provedení, statické utěsnění směrem ven a předepnutá klapka s opláštěním
z měkké pryže s krátkou zavírací dráhou.
Použití
Zpracování odpadních vod, čerpací systémy.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000838

ZRN
PN
DN
T [°C]

≤ 320 Popis
50 - 600 Zpětná klapka pro nukleární použití s navařovacími konci, se slepou přírubou,
≥ -29 - ≤ +365 vnitřní hřídel, kované těleso, v provedení z oceli nebo nerezové oceli.
Použití
Bezpečnostní napájecí systémy, systémy napájecí vody, systémy ostré páry
a systémy pro odvod kondenzátu.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000399
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Sklopné zpětné klapky dle DIN/EN
COBRA-TDC01/03
PN
DN
T [°C]

10/16/25/40 Popis
150 - 1400 Sklopná zpětná klapka dle DIN/EN s přírubami, s ruční pákou a protizávažím /
≥ -10 - ≤ +80 tlumením, těleso a disk klapky z tvárné litiny, sedla tělesa z nerezové oceli.
Použití
Zařízení pro zásobování vodou

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000830

Filtry podle DIN/EN
BOA-S
PN
DN
T [°C]

6/16/25 Popis
15 - 400 Filtr dle DIN/EN s přírubami, s hrubým či jemným sítem, všechny jmenovité světlosti
≥ -10 - ≤ +350 s vypouštěcím šroubem ve víku, ze šedé nebo tvárné litiny.
Použití
Teplovodní a horkovodní otopná zařízení, zařízení pro rozvod tepla. Univerzální
použití páry v technice budov a v průmyslu. Ostatní média na vyžádání.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000401

NORI 40 FSL/FSS
PN
DN
T [°C]

25/40 Popis
15 - 300 Filtr dle DIN/EN s přírubami (FSL) nebo navařovacími konci (FSS) z ocelolitiny,
≥ -10 - ≤ +450 s hrubým či jemným sítem, všechny jmenovité světlosti s vypouštěcím šroubem ve
víku, volitelně s magnetickým vložkami.
Použití
Zařízení pro přenos tepla, průmyslová zařízení, technická zařízení budov
a loďařství. Pro teplonosné oleje, vodu, páru, plyn a jiná neagresivní média. Ostatní
média na vyžádání.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000523

BOACHEM-FSA
PN
DN
T [°C]

10 - 40 Popis
15 - 400 Filtr dle DIN/EN s přírubami, těleso z nerezové oceli, s hrubým či jemným sítem,
≥ -10 - ≤ +400 všechny jmenovité světlosti s vypouštěcím šroubem ve víku.
Použití
Technologie, průmysl, technická zařízení budov, potravinářský a lahůdkářský
průmysl, pro agresivní média. Ostatní média na vyžádání.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000402

Není k dispozici pro celosvětový prodej

Pohon/automatizace

Armatury

47

Armatury

Filtry podle ANSI/ASME
ECOLINE FYC 150-600
Class
NPS [palce]
T [°C]

150 - 600 Popis
2 - 12 Filtr dle ANSI/ASME s přírubami, v šikmém provedení, se slepou přírubou,
≥ 0 - ≤ +816 ocelolitina A216 WCB, síto z nerezové oceli 304, velikost ok 1,5 mm.
Použití
Rafinerie, elektrárny, technologie a průmysl obecně; voda, pára, olej, plyn. Ostatní
média na vyžádání.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000665

ECOLINE FYF 800
Class
NPS [palce]
T [°C]

800 Popis
½ - 2 Filtr dle ANSI/ASME se závitovými hrdly (NPT) nebo navařovacími hrdly (SW),
≥ 0 - ≤ +816 v šikmém provedení, se slepou přírubou, kovaná ocel A105, síto z nerezové
oceli 304. Velikost ok 0,8 až 0,9 mm.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie, rafinerie, olej a použití v lodní
technice; pro vodu, páru, plyn, olej a jiná neagresivní média.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000666

Uzavírací klapky centrické
BOAX-CBV13
PN
DN
T [°C]

m, e, p

10/16 Popis
50 - 1200 Centrická uzavírací klapka s epoxidovou vrstvou, absolutní těsnost v obou směrech
≥ -10 - ≤ +70 toku, přírubové připojení podle norem EN, těleso z tvárné litiny, disk klapky
z nerezové oceli.
Použití
Uzavírání nebo regulace, pitná voda, mořská voda, zařízení na zásobování vodou,
úpravny vody, zařízení na distribuci vody, odpadní voda, zavlažování, velmi čistá
voda, vzduch, olej.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000825

BOAX-S/SF
PN
DN
T [°C]

m, e, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

6/10/16 Popis
20 - 600 Centrická uzavírací klapka, s tepelnou bariérou, elastomerovou prstencovou
≥ -10 - ≤ +130 manžetou (EPDM XU nebo nitril K), s ruční pákou, s manuálním ozubeným
převodem nebo elektrickým servopohonem (BOAXMAT-S a BOAXMAT-SF), těleso
se středicími oky (T2), těleso se závitovými přírubovými oky (T4), jednostranná
demontáž a montáž jako koncová armatura, disk klapky z nerezové oceli 1.4308,
připojení podle EN.
Použití
Technická zařízení budov, vytápění, ventilace, klimatizační zařízení, pro pitnou
vodu.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000388
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BOAX-B
PN
DN
T [°C]

10/16 Popis
40 - 1000 Centrická uzavírací klapka, těsnost zajištěna elastomerovou prstencovou manžetou
≥ -10 - ≤ +110 (EPDM XC nebo nitril K), s ruční pákou, manuálním ozubeným převodem,
s pneumatickým nebo elektrickým servopohonem, těleso se středicími oky (T2),
těleso se závitovými přírubovými oky (T4). Typy těles T2 a T4 umožňují
jednostrannou demontáž za armaturou a montáž jako koncová armatura. Disk
klapky z tvárné litiny nebo nerezové oceli. Připojení dle EN.
Použití
Dodavatelé zařízení. Obecné okruhy vody, topného oleje, oleje. Uzavírání
a regulace ve vodním hospodářství, v oblasti zásobování vodou a úpravy vody,
odvodňování, zavlažování.

m, e, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000573

ISORIA 10/16
PN
DN
T [°C]

10/16 Popis
40 - 1000 Centrická uzavírací klapka, elastomerová prstencová manžeta, s ruční pákou nebo
≥ -10 - ≤ +200 s manuálním ozubeným převodem, pneumatický, elektrický nebo hydraulický
servopohon, těleso s mezikruhovým prostorem (T1), těleso se středicími oky (T2),
těleso se závitovými přírubovými oky (T4) nebo těleso ve tvaru U profilu bez těsnicí
lišty (T5). Typy tělesa T2 a T4 umožňují jednostrannou demontáž a použití jako
koncová armatura s protipřírubou. Připojení dle EN, ASME, JIS.
Použití
Uzavírání a regulace ve všech odvětvích průmyslu a energetického hospodářství.

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

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000377

ISORIA 20/25
PN
DN
T [°C]

20/25 Popis
32 - 1000 Centrická uzavírací klapka, elastomerová prstencová manžeta, s ruční pákou nebo
≥ -10 - ≤ +200 s manuálním ozubeným převodem, pneumatický, elektrický nebo hydraulický
servopohon, těleso se středicími oky (T2), těleso se závitovými přírubovými oky (T4)
nebo těleso ve tvaru U profilu bez těsnicí lišty (T5). Typy tělesa T2, T4 a T5
umožňují jednostrannou demontáž a použití jako koncová armatura
s protipřírubou. Připojení dle EN, ASME, JIS.
Použití
Uzavírání a regulace ve všech odvětvích průmyslu a energetického hospodářství.

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

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000379

ISORIA 20 UL
PN
DN
T [°C]

16 Popis
40 - 700 Uzavírací klapka centrická, elastomerová prstencová manžeta, s manuálním
≥ -10 - ≤ +200 převodem, těleso se středicími oky (T2), těleso se závitovými přírubovými oky (T4).
Typy tělesa T2 a T4 umožňují jednostrannou demontáž a použití jako koncová
armatura s protipřírubou. Připojení dle EN, ASME nebo JIS. Armatura s certifikací
UL (Underwriter Laboratories).
Použití
Protipožární ochrana

m

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000379

MAMMOUTH
PN
DN
T [°C]

6/10/16/20/25 Popis
1050 - 4000 Centrická uzavírací klapka, elastomerová prstencová manžeta, s manuálním
≥ 0 - ≤ +80 převodem, elektrický nebo hydraulický servopohon nebo servopohon
s protizávažím, těleso ve tvaru U profilu s těsnicí lištou (T5), připojení dle EN, ASME
nebo JIS.
Použití
Zásobování vodou, úprava vody, zavlažování, odvodňování, odsolování (osmóza,
Multiflash), průmysl. Chladicí okruhy a požární ochrana. Loďařství, ocelářství
a elektrárny (hydraulické, tepelné a nukleární). Uzavírání a regulace ve všech
odvětvích průmyslu.

m, e, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

Není k dispozici pro celosvětový prodej

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000382
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KE
PN
DN
T [°C]

10 Popis
40 - 600 Uzavírací klapka centrická s prstencovou manžetou z PFA. S ruční pákou, ručním
≥ -20 - ≤ +200 převodem, pneumatickým nebo elektrickým servopohonem. Mezipřírubové těleso
(T1), těleso se závitovými přírubovými oky (T4) nebo s těleso ve tvaru písmene U
s těsnicí lištou (T6). Přípojky podle EN, ASME, JIS.
Použití
V chemickém průmyslu, vysoce korozivní média: Toxická a silně korozivní média,
která nejsou vhodná pro kovové materiály nebo elastomery a vyžadují výhradně
použití PFA. Mírně korozivní a agresivní média, která umožňují použití prstencové
manžety z PFA společně s diskem klapky z nerezové oceli. Média, která vyžadují
absolutní provozní bezpečnost.

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

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000380

Uzavírací klapky s dvojitou excentricitou
APORIS-DEB02
PN
DN
T [°C]

10/16/25/40 Popis
100 - 2200 Uzavírací klapka v dvojitém excentrickém provedení, s epoxidovou vrstvou,
≥ -10 - ≤ +80 absolutní těsnost v obou směrech toku, přírubové připojení podle norem EN, těleso
a disk klapky z tvárné litiny.
Použití
Uzavírání nebo regulace, pitná voda, mořská voda, vzduch, vodní technika.

m, e, p

DANAÏS 150
PN
Class
DN
T [°C]

≤ 25
150
50 - 1200
≥ -50 - ≤ +260

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

Popis
Uzavírací klapka v dvojitém excentrickém provedení, s plastomerovým sedlem
(také v provedení fire-safe), kovovým nebo elastomerovým sedlem (FKM [VITON R]
nebo NBR [nitril]). Ruční páka nebo ozubený převod, pneumatický, elektrický nebo
hydraulický servopohon. Těleso z tvárné litiny, ocelolitiny, nerezové oceli,
hliníkového bronzu nebo duplexní nerezové oceli (254 SMO). Těleso
s mezikruhovým prostorem (T1), těleso se závitovými přírubovými oky (T4), T4 pro
jednostrannou demontáž a použití jako koncová armatura s protipřírubou.
Připojení dle EN, ASME nebo JIS. Kontrola a certifikace žáruvzdornosti podle API
607. Emisní vlastnosti přezkoušeny a certifikovány dle EN ISO 15848-1. Provedení
ATEX podle směrnice 2014/34/EU.
Použití
Ropa, plyn, chemie, petrochemie, použití v lodní technice, transport ropných
produktů a chemikálií, cukrovarnictví, geotermie, loďařství, nízkotlaká pára,
vakuum, báňský průmysl, korozivní média, čisticí prostředky, vysoce agresivní
média, solanka, papírny a celulózky, hnojiva. Ve všech odvětvích, kde jsou potřeba
excentrické klapky.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000427

DANAÏS MTII
PN
Class
DN
T [°C]

25/50
150/300
50 - 600
≥ -50 - ≤ +260

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

Popis
Uzavírací klapka s dvojitou excentricitou, s plastomerovým sedlem nebo kovovým
sedlem (fire-safe), bez provazcové ucpávky, bezúdržbová, s ruční pákou nebo
ozubeným převodem, s pneumatickým, elektrickým nebo hydraulickým
servopohonem, těleso z oceli nebo nerezové oceli. Mezipřírubové těleso (T1),
těleso se závitovými přírubovými oky (T4), přírubové těleso (T7) bez těsnicí lišty
nebo s těsnicí lištou. Typy tělesa T4 a T7 umožňují použití jako koncová armatura.
Připojení podle EN, ASME nebo JIS. Certifikace podle požadavků normy TA Luft.
Použití
Ropa, plyn, chemie, petrochemie, jaderné elektrárny, zařízení onshore a offshore;
pára, vakuum a zcela obecně ve všech odvětvích, kde je potřeba použít excentrické
uzavírací klapky; průmyslové plyny (zařízení pro rozklad vzduchu, GOX a LOX)
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000381
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DANAÏS TBTII
PN
Class
DN
T [°C]

10/20
150
50 - 1200
≥ -196 - ≤ +200

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

Popis
Uzavírací klapka v dvojitém excentrickém provedení, pro nízkoteplotní techniku,
těleso se závitovými přírubovými oky (T4), přírubové těleso (T7) bez těsnicí lišty
nebo s těsnicí lištou nebo těleso s navařovacími konci z nerezové oceli ASME Class
150, JIS, certifikace Fire-safe. Na vyžádání bez tuku pro použití kyslíku. Ozubený
převod, pneumatický, elektrický nebo hydraulický servopohon.
Použití
Zkapalňování zemního plynu, zařízení onshore a offshore, všechny kapalné plyny,
průmyslové plyny (LOX, LIN)
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000815

Uzavírací klapky s trojitou excentricitou
TRIODIS 150
PN
Class
DN
T [°C]

≤ 20
150
50 - 1500
≥ -196 - ≤ +450

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

Popis
Uzavírací klapka v trojitém excentrickém provedení, kovové utěsnění (fire-safe),
bez provazcové ucpávky, bezúdržbová, s ruční pákou nebo ozubeným převodem,
s pneumatickým, elektrickým nebo hydraulickým servopohonem. Těleso z oceli
nebo nerezové oceli, těleso se závitovými přírubovými oky (T4), přírubové těleso
(T7) bez těsnicí lišty nebo s těsnicí lištou, těleso s navařovacími konci (BWSE). Typy
tělesa T4 a T7 umožňují použití jako koncová armatura. Připojení podle EN, ASME
nebo JIS. Připojení dle ASME: plán 10S, 10, STD a XS dle NPS pro armatury
s navařovacími konci (jiné typy připojení na vyžádání). Emisní vlastnosti
přezkoušeny a certifikovány dle EN ISO 15848-1. Certifikace podle požadavků
normy TA-Luft, kontrola a certifikace žáruvzdornosti podle EN ISO 10497 (BS 6755 API 6FA). Provedení ATEX podle směrnice 2014/34/EU. Podle NACE MR0175 /
ISO 15156 a MR 0103.
Použití
Zkapalňování zemního plynu. Všechny kapalné plyny. Teplonosná média, olej,
plyn, petrochemie, palivové nádrže, rafinerie, zařízení onshore a offshore.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000816

TRIODIS 300
PN
Class
DN
T [°C]

m, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

Není k dispozici pro celosvětový prodej

≤ 50
300
80 - 1200
≥ -196 - ≤ +450

Popis
Uzavírací klapka v trojitém excentrickém provedení, kovové utěsnění (fire-safe),
bez provazcové ucpávky, bezúdržbová, s ruční pákou nebo ozubeným převodem,
s pneumatickým, elektrickým nebo hydraulickým servopohonem. Těleso z oceli
nebo nerezové oceli, těleso se závitovými přírubovými oky (T4), přírubové těleso
(T7) bez těsnicí lišty nebo s těsnicí lištou, těleso s navařovacími konci (BWSE). Typy
tělesa T4 a T7 umožňují použití jako koncová armatura. Připojení podle EN, ASME
nebo JIS. Připojení dle ASME: plán 40S a STD dle NPS pro armatury s navařovacími
konci (jiné typy připojení na vyžádání). Emisní vlastnosti přezkoušeny
a certifikovány dle EN ISO 15848-1. Certifikace podle požadavků normy TA-Luft.
Kontrola a certifikace žáruvzdornosti podle EN ISO 10497 (BS 6755 - API 6FA).
Provedení ATEX podle směrnice 2014/34/EU. Podle NACE MR0175 / ISO 15156
a MR 0103.
Použití
Zkapalňování zemního plynu. Všechny kapalné plyny. Teplonosná média, agresivní
média, olej, plyn, petrochemie, palivové nádrže, rafinerie, zařízení onshore
a offshore.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000817
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TRIODIS 600
PN
Class
DN
T [°C]

m, p + AMTROBOX/AMTRONIC/SMARTRONIC

≤ 100
600
150 - 1000
≥ -196 - ≤ +450

Popis
Uzavírací klapka v trojitém excentrickém provedení, kovové utěsnění (fire-safe),
bez provazcové ucpávky, bezúdržbová, s ruční pákou nebo ozubeným převodem,
s pneumatickým, elektrickým nebo hydraulickým servopohonem. Těleso z oceli
nebo nerezové oceli, těleso se závitovými přírubovými oky (T4), přírubové těleso
(T7) bez těsnicí lišty nebo s těsnicí lištou. Typy tělesa T4 a T7 umožňují použití jako
koncová armatura. Připojení dle EN, ASME nebo JIS (jiné typy připojení na
vyžádání). Emisní vlastnosti přezkoušeny a certifikovány dle EN ISO 15848-1.
Certifikace podle požadavků normy TA-Luft. Kontrola a certifikace žáruvzdornosti
podle BS 6775-2. Provedení ATEX podle směrnice 2014/34/EU. Podle
NACE MR0175 / ISO 15156 a MR 0103.
Použití
Zkapalňování zemního plynu. Všechny kapalné plyny. Teplonosná média, agresivní
média, olej, plyn, petrochemie, palivové nádrže, rafinerie, zařízení onshore
a offshore.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000818

Uzavírací klapky pro nukleární použití
CLOSSIA
PN
DN
T [°C]

≤ 5,5 Popis
250/500/750/1000 Uzavírací klapka v dvojitém excentrickém provedení, kovové těsnění,
≥ -20 - ≤ +170 bezúdržbová. Ocelové těleso s připojením jednou přírubou a jedním navařovacím
koncem. S bezpečnostním servopohonem s ručním, pneumatickým nebo
elektrickým ovládáním.
Použití
V kontejnmentech reaktoru jaderných elektráren.

m, e, p

Kombinovaná uzavírací/zpětná klapka
DUALIS
DN
T [°C]

500 - 1400 Popis
≥ -10 - ≤ +65 Kombinovaná uzavírací/zpětná klapka Protizávaží je hydraulicky ovládané,
jednočinný servopohon. K montáži na armatury DN 500 až 1400.
Použití
Montáž do tlakového potrubí čerpadla v čerpacích stanicích. Chladicí okruh
elektráren. Ochrana potrubí a turbín.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000905

52

Armatury
Armatury

Jednodílné kulové kohouty
MP-CI/MP-II
PN
DN
T [°C]

16 Popis
15 - 150 Kulový kohout ve svěrném provedení dle DIN/EN, těleso z uhlíkové oceli
≥ -10 - ≤ +200 s ošetřením Kanigen (MP/CI) nebo z nerezové oceli (MP/II), koule z nerezové oceli
a sedlo z PTFE/grafitu.
Použití
Zavlažovací a hasicí zařízení, zásobování domácností vodou, klimatizační zařízení,
chladicí okruhy, zásobování vodou.

m, p + AMTROBOX/AMTRONIC

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000625

PROFIN VT1
PN
DN
T [°C]

40 Popis
8 - 50 Kulový kohout dle ANSI/ASME se závitovým připojením (BSP), jednodílným
≥ -20 - ≤ +150 tělesem, sníženým průchodem, masivní koulí, spínací hřídelí zajištěnou proti
vysunutí, tělesem z nerezové oceli.
Použití
Zadešťovací zařízení, zavlažovací zařízení, hasicí zařízení, klimatizační zařízení,
lakovací linky, zasněžovací zařízení, mycí linky, zařízení na zásobování vodou,
báňský průmysl, zvýšení tlaku, chemický průmysl a technologie, papírny
a celulózky, zásobování domácností vodou, topení, větrání a klimatizace. Čisticí
prostředky, kondenzát, chladicí voda, korozivní média, pitná voda, hasicí voda,
mazivo, olej, říční voda, mořská voda, podzemní voda, užitková voda, mycí voda
a rozpouštědla.

m

Dvoudílné kulové kohouty
ECOLINE BLT 150-300
Class
DN
T [°C]

m, e, p

150 / 300 Popis
15 - 300 Kulový kohout dle ANSI/ASME s přírubami, dvoudílné těleso, nezúžený průchod,
≥ -10 - ≤ +200 plovoucí uložení koule, plastomerové těsnění (také v žáruvzdorném provedení).
Použití
Průmysl obecně, elektrárny, chemický průmysl, petrochemický průmysl a všechna
s tím spojená odvětví průmyslu, papírenský průmysl, potravinářský průmysl
a farmaceutický průmysl.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000795

PROFIN VT2L
PN
DN
T [°C]

40 Popis
8 - 80 Kulový kohout dle ANSI/ASME se závitovým připojením (BSP), dvoudílné těleso,
≥ -20 - ≤ +150 plný průchod, masivní koule, antistatické provedení, spínací hřídel zajištěná proti
vysunutí, těleso z nerezové oceli.
Použití
Zadešťovací zařízení, zavlažovací zařízení, hasicí zařízení, klimatizační zařízení,
lakovací linky, zasněžovací zařízení, mycí linky, zařízení na zásobování vodou,
báňský průmysl, zvýšení tlaku, chemický průmysl a technologie, papírny
a celulózky, zásobování domácností vodou, topení, větrání a klimatizace. Čisticí
prostředky, kondenzát, chladicí voda, korozivní média, pitná voda, hasicí voda,
mazivo, olej, říční voda, mořská voda, podzemní voda, užitková voda, mycí voda
a rozpouštědla.

m

Není k dispozici pro celosvětový prodej
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Trojdílné kulové kohouty
ECOLINE BLC 1000
Class
DN
T [°C]

m, p

1000 WOG Popis
8 - 100 Kulový kohout dle ANSI/ASME se závitovými konci (NPT), navařovacími konci nebo
≥ -10 - ≤ +200 navařovacími hrdly, třídílné těleso, nezúžený průchod, plovoucí uložení koule.
Plastomerové těsnění (dostupné také v žáruvzdorném provedení).
Použití
Průmysl obecně, elektrárny, chemický průmysl, petrochemický průmysl a všechna
s tím spojená odvětví průmyslu, papírenský průmysl, potravinářský průmysl
a farmaceutický průmysl.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000794

PROFIN SI3
PN
DN
T [°C]

16/40 Popis
15 - 100 Kulový kohout dle ANSI/ASME s přírubami, závitovým připojením (BSP) nebo
≥ -20 - ≤ +150 dlouhými navařovacími konci, třídílné těleso, plný průchod, masivní koule, příruba
pohonu podle ISO 5211, antistatické provedení, spínací hřídel zajištěná proti
vysunutí, pružinové utěsnění spínací hřídele, těleso z nerezové oceli.
Použití
Zadešťovací a zavlažovací zařízení, hasicí zařízení, klimatizační zařízení, lakovací
linky, zasněžovací zařízení, mycí linky, zařízení na zásobování vodou, báňský
průmysl, zvýšení tlaku, chemický průmysl a technologie, papírny a celulózky,
zásobování domácností vodou, vytápění, větrání a klimatizace. Čisticí prostředky,
kondenzát, chladicí voda, korozivní média, pitná voda, hasicí voda, mazivo, olej,
říční voda, mořská voda, podzemní voda, užitková voda, mycí voda a rozpouštědla.

PN
DN
T [°C]

40 Popis
8 - 100 Kulový kohout dle ANSI/ASME s přírubami, závitovým připojením (BSP) nebo
≥ -20 - ≤ +150 dlouhými navařovacími konci, třídílným tělesem, plným průchodem, masivní koulí,
spínací hřídelí zajištěnou proti vysunutí, tělesem z nerezové oceli.
Použití
Zadešťovací a zavlažovací zařízení, hasicí zařízení, klimatizační zařízení, lakovací
linky, zasněžovací zařízení, mycí linky, zařízení na zásobování vodou, báňský
průmysl, zvýšení tlaku, chemický průmysl a technologie, papírny a celulózky,
zásobování domácností vodou, vytápění, větrání a klimatizace. Čisticí prostředky,
kondenzát, chladicí voda, korozivní média, pitná voda, hasicí voda, mazivo, olej,
říční voda, mořská voda, podzemní voda, užitková voda, mycí voda a rozpouštědla.

m, p

PROFIN VT3

m

Membránové ventily s měkkým těsněním dle DIN/EN
SISTO-KB
PN
DN
T [°C]

m, e, p

10 Popis
15 - 200 Membránový ventil dle DIN/EN s přírubami, utěsnění v průchodu a směrem ven
≥ -20 - ≤ +140 vloženou uzavírací membránou, těleso s příznivým prouděním, s vnitřní vrstvou
nebo bez ní, indikace polohy s integrovanou ochranou vřetena, DN 125 až DN 200
se závitovým pouzdrem, všechny funkční části mimo provozní médium,
bezúdržbový.
Použití
Technická zařízení budov, technika průmyslu a elektráren pro abrazivní a agresivní
produkty, jako je užitková voda, odpadní voda, kyseliny, louhy, kaly a suspenze.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000314
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SISTO-10
PN
DN
T [°C]

m, e, p

10 Popis
15 - 300 Membránový ventil dle DIN/EN s přírubami, utěsnění v průchodu a směrem ven
≥ -20 - ≤ +160 podepřenou uzavírací membránou (od DN 65), těleso s vnitřní vrstvou nebo bez ní,
indikace polohy s integrovanou ochranou vřetena, všechny funkční části mimo
provozní médium, bezúdržbový.
Použití
Průmyslová zařízení, chemické technologie, technologie pro užitkovou vodu,
vzduch, olej, abrazivní a agresivní produkty.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000315

SISTO-10M
PN
DN
T [°C]

m, e, p

10 Popis
15 - 80 Membránový ventil dle DIN/EN se závitovými hrdly, utěsnění v průchodu a směrem
≥ -10 - ≤ +140 ven podepřenou uzavírací membránou (od DN 65), indikace polohy s integrovanou
ochranou vřetena, všechny funkční části mimo provozní médium, bezúdržbový.
Použití
Průmyslová zařízení, chemické technologie, technologie pro užitkovou vodu,
vzduch, olej, abrazivní a agresivní produkty.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000513

SISTO-16
PN
DN
T [°C]

m, e, p

16 Popis
15 - 200 Membránový ventil dle DIN/EN s přírubami, utěsnění v průchodu a směrem ven
≥ -10 - ≤ +160 podepřenou a zapouzdřenou uzavírací membránou, těleso s vnitřní vrstvou nebo
bez ní, indikace polohy s integrovanou ochranou vřetena, všechny funkční části
mimo provozní médium, bezúdržbový.
Použití
Technická zařízení budov, technika průmyslu a elektráren pro pitnou vodu,
užitkovou vodu, vzduch, olej, technické plyny, čerpaná média v potravinářství
a lahůdkářství, abrazivní a agresivní chemické produkty a technologie.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000316

SISTO-16S
PN
DN
T [°C]

m, e, p

16 Popis
15 - 200 Membránový ventil dle DIN/EN s přírubami, v krátké konstrukční délce, utěsnění
≥ -20 - ≤ +160 v průchodu a směrem ven podepřenou a zapouzdřenou uzavírací membránou,
těleso s vnitřní vrstvou nebo bez ní, indikace polohy s integrovanou ochranou
vřetena, všechny funkční části mimo provozní médium, bezúdržbový.
Použití
Technická zařízení budov, technika průmyslu a elektráren pro pitnou vodu,
užitkovou vodu, vzduch, olej, technické plyny, čerpaná média v potravinářství
a lahůdkářství, abrazivní a agresivní chemické produkty a technologie.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000514

SISTO-16RGA
PN
DN
T [°C]

m

Není k dispozici pro celosvětový prodej

16 Popis
15 - 80 Membránový ventil dle DIN/EN se závitovými hrdly, z červeného bronzu pro
≥ -10 - ≤ +90 instalace pitné vody v technických zařízeních budov podle DIN 1988, s certifikátem
DIN-DVGW pro vodu podle zkoušky W 270, v souladu s doporučením KTW, těsnost
v průchodu a směrem ven zapouzdřenou uzavírací membránou, indikace polohy
s integrovanou ochranou vřetena, všechny funkční části mimo provozní médium,
bezúdržbový.
Použití
Pitná voda ve speciálních instalacích pitné vody podle DIN 1988, mořská voda,
užitková voda jakékoli kvality.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000319
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SISTO-16TWA
PN
DN
T [°C]

m, e, p

16 Popis
15 - 200 Membránový uzavírací ventil s přírubami, pro instalace pitné vody podle DIN 1988,
≥ -10 - ≤ +140 s certifikátem DIN-DVGW pro vodu podle zkoušky W 270, podle nejnovější
směrnice UBA, utěsnění v průchodu a směrem ven zapouzdřenou a podepřenou
uzavírací membránou SISTOMaXX, indikace polohy s integrovanou ochranou
vřetena, všechny funkční části mimo provozní médium, bezúdržbový.
Použití
SISTO-16TWA (pitná voda do 90 °C): pitná voda, ve speciálních instalacích pro
pitnou vodu podle DIN 1988, chlorovaná voda, mořská voda atd. SISTO-16HWA
(horká voda do 140 °C): užitková voda jakékoli kvality. SISTO-16DLU (stlačený
vzduch do 90 °C): stlačený vzduch s obsahem oleje, oleje a technické plyny.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000318

SISTO-20
PN
DN
T [°C]

m, e, p

16 Popis
15 - 200 Membránový ventil dle DIN/EN s přírubami, utěsnění v průchodu a směrem ven
≥ -20 - ≤ +160 podepřenou a zapouzdřenou uzavírací membránou, těleso s vnitřní vrstvou nebo
bez ní, indikace polohy s integrovanou ochranou vřetena, všechny funkční části
mimo provozní médium, bezúdržbový.
Použití
Technická zařízení budov, technika průmyslu a elektráren pro pitnou vodu,
užitkovou vodu, vzduch, olej, technické plyny, čerpaná média v potravinářství
a lahůdkářství, abrazivní a agresivní chemické produkty a technologie.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000317

SISTO-C
PN
DN
T [°C]

m, p

16 Popis
6 - 200 Membránový ventil s navařovacími konci nebo svěrným připojením, průchozí typ,
≥ -20 - ≤ +160 tvar Y, tvar T nebo jako vícesedlový ventil, utěsnění v průchodu a směrem ven
zapouzdřenou uzavírací membránou, bez mrtvých prostorů, sterilizovatelný,
konstrukce vhodná pro čištění metodami CIP a SIP, indikace polohy, všechny
funkční části mimo provozní médium, bezúdržbový.
Použití
Biotechnologie, farmaceutický průmysl, sterilní technologie, potravinářský
a nápojový průmysl.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000320

Membránové ventily pro nukleární použití
SISTO-20NA
PN
DN
T [°C]

m, e, p

20 Popis
8 - 150 Membránový ventil s navařovacími konci pro nukleární použití, utěsnění
≥ -20 - ≤ +100 v průchodu a směrem ven podepřenou a zapouzdřenou uzavírací membránou,
všechny funkční části mimo provozní médium, bezúdržbový.
Použití
Čisticí systémy, systémy pro odvod kondenzátu a systémy s chladicí vodou,
zpracování odpadních vod, pomocné systémy.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000840

SISTO-DrainNA
PN
DN
T [°C]

m

16 Popis
15 - 25 Membránový ventil s navařovacími konci pro nukleární použití, utěsnění
≥ -20 - ≤ +100 v průchodu a směrem ven zapouzdřenou uzavírací membránou, všechny funkční
části mimo médium, bezúdržbový.
Použití
Topné systémy, klimatizace, pomocné systémy.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000841
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Zajištění předehřevu
ZJSVM/RJSVM
PN
DN
T [°C]

≤ 600 Popis
100 - 800 Zajištění předehřevu dle DIN/EN s navařovacími konci, se samotěsnicím uzávěrem
≥ -10 - ≤ +450 víka, blokově kované těleso ve tvaru Z nebo T, těsnicí plochy ze stelitu, odolné
proti opotřebení a korozi, ovládané vlastním médiem.
Použití
Průmyslová zařízení, elektrárny, technologie výrobních procesů a loďařství. Pro
vodu a páru. Jiná neagresivní média, jako např. plyn nebo olej, na zvláštní
objednávku.

m, e, p

Kompenzátory
ECOLINE GE1/GE2/GE3
PN
DN
T [°C]

16 Popis
15 - 300 Kompenzátor potrubí dle DIN/EN s přírubami nebo závitovým připojením,
≥ -10 - ≤ +105 z elastomeru EPDM nebo NBR, příruby z poniklované uhlíkové oceli.
Použití
Zavlažování, zásobování domácností vodou, klimatizační zařízení, chladicí okruhy,
potravinářský a nápojový průmysl, úprava vody, zásobování vodou.

PN
DN
T [°C]

16 Popis
20 - 200 Kompenzátor vibrací dle DIN/EN, s tělesem z EPDM, přírubami podle norem EN.
≥ -10 - ≤ +100 Použití
Zavlažování, zásobování domácností vodou, klimatizační zařízení, chladicí okruhy,
potravinářský a nápojový průmysl, úprava vody, zásobování vodou.

ECOLINE GE4

Není k dispozici pro celosvětový prodej
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Ruční páka
CR/CM
T [°C]

≥ -20 - ≤ +80 Popis
Ruční páka z litiny. Konstrukční řada CR: Aretace v 10 polohách (otevřeno, zavřeno
a 8 mezipoloh se stejnými rozestupy). Konstrukční řada CM: jako CR, ale se
speciální vrstvou.
Použití
Technická zařízení budov, vodovodní technika, energetická technika a průmysl

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000501

S/SR/SP
T [°C]

≥ -20 - ≤ +80 Popis
Ruční páka ze slitiny lehkých kovů, konstrukční řada S: Aretace v koncových
polohách (otevřeno a zavřeno), konstrukční řada SR: Aretace v 9 polohách
(otevřeno, zavřeno a 7 mezipoloh se stejnými rozestupy). Konstrukční řada SP:
Aretace ve všech polohách.
Použití
Vodovodní, energetická a průmyslová technika

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000501

Ozubený převod
MN
Výstupní krouticí moment
[Nm]
Krytí
T [°C]

≤ 250 Popis
IP67 Ruční servopohon pro ovládání kyvných armatur 90°. Ozubený
≥ -20 - ≤ +80 převod konstrukční řady MN, samosvorná šneková převodovka,
ovládání ručním kolem.
Použití
Technická zařízení budov, obecné průmyslové aplikace, voda
a průmysl v nekorozivním prostředí bez obsahu solí.

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000503

MR
Výstupní krouticí moment
[Nm]
Krytí
T [°C]

AMTROBOX

≤ 16000 Popis
IP67/IP68 Ruční servopohon v těžkém provedení pro ovládání kyvných
≥ -20 - ≤ +80 armatur 90°. Ozubený převod konstrukční řady MR, samosvorná
šneková převodovka nebo patentovaná třmenová kinematika AMRI.
Standardně s ovládáním ručním kolem, je možná montáž
servopohonu na konstrukční velikosti MR 400 až 1600. Volitelně:
jiné způsoby ovládání, skříně koncových spínačů, provedení pro
nízkou teplotu atd.
Použití
Technická zařízení budov, průmysl a technologie, vodní
hospodářství, zpracování odpadních vod, energie, ropa a zemní
plyn, báňský průmysl, plovoucí bagry a loďařství.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000504
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Elektrické servopohony
ACTELEC - BERNARD CONTROLS
Kyvný pohon 90°
Otočný pohon
Krytí
Výstupní krouticí moment
[Nm]
T [°C]

AQ1L - SQ120
31 - 800
IP67
≤ 8000
≥ -20 - ≤ +80

Popis
Elektrické servopohony BERNARD CONTROLS pro přímou montáž na
kyvné armatury 90° (příruba pohonu podle ISO 5211) s redukční
převodovkou konstrukční řady MR (příruba pohonu podle ISO 5210).
Napájení jednofázovým nebo třífázovým nebo stejnosměrným
proudem. Standardně vybaveno momentovým spínačem, omezením
zdvihu a skříní koncového spínače. Ovládání otevírání/zavírání nebo
regulace. Integrované místní řídicí místo nebo dálkové ovládání.
Použití
Vodovodní technika, energetická technika a průmysl
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000407

ACTELEC - AUMA
Kyvný pohon 90°
Otočný pohon
Krytí
Výstupní krouticí moment
[Nm]

SQ 05.2 - SQ 12
31 - 1600
IP67
≤ 16000

Popis
Elektrické servopohony AUMA pro přímou montáž na kyvnou
armaturu 90° (příruba pohonu podle ISO 5211) s ozubeným
převodem konstrukční řady MR (příruba pohonu podle ISO 5210).
Síťové napájení jednofázovým, třífázovým nebo stejnosměrným
proudem. Standardně vybaveno momentovým spínačem, omezením
zdvihu a skříní koncového spínače. Ovládání otevírání/zavírání nebo
regulace. Integrované místní řídicí místo nebo dálkové ovládání.
Použití
Vodovodní technika, energetická technika a průmysl
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000407

SISTO-LAE
Typ
Otočný pohon
Krytí
Výstupní krouticí moment
[Nm]

AUMA Popis
Otočné pohony pro armatury se stoupajícím vřetenem, maximální
IP67 zavírací síla 60 000 N, lze nakonfigurovat v závislosti na průtokové
charakteristice a zdvihu, zpětné hlášení koncových poloh, montáž
≤ 250
servopohonu v závodu.
Použití
Technická zařízení budov, průmysl, elektrárny, potravinářský
průmysl a chemie.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000405

Hydraulické servopohony
HQ
Výstupní krouticí moment
[Nm]
Krytí
T [°C]

≤ 55000 Popis
IP68 Jednočinný nebo dvojčinný hydraulický servopohon (plynová
≥ -45 - ≤ +100 patrona nebo pružina) k montáži na kyvné armatury 90° (klapky
nebo kulové kohouty). Příruba pohonu podle ISO 5211. Ovládací
tlak do 160 bar. Je možná montáž na armatury s koncem hřídele
jako čtyřhran nebo plochý konec. Přenos síly přes pastorek
a ozubenou tyč nebo přes třmen vytváří krouticí momenty až do
55 000 Nm, což je vhodné speciálně pro ovládání kyvných armatur
90°. Standardně s vizuálním ukazatelem polohy a nastavitelnými
koncovými dorazy pro otevřeno a zavřeno. Volitelně s ručním
nouzovým ovládáním. Je možné vybavení hydraulickým zařízením:
k uzavírání, jako bezpečnostní blok, ESD blok, jako obtok při
nouzovém ovládání. Lze namontovat jakoukoliv skříň koncového
spínače konstrukční řady AMTROBOX/AMTROBOX R.
Použití
Lodní technika

AMTROBOX

Není k dispozici pro celosvětový prodej

http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000924
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Pneumatické servopohony
ACTAIR NG
Výstupní krouticí moment
[Nm]
při ovládacím tlaku 6 bar
Krytí
T [°C]

AMTROBOX, AMTRONIC, SMARTRONIC

≤ 8000 Popis
Dvojčinný pneumatický servopohon k montáži na kyvné armatury
IP68 90° (klapky nebo kulové kohouty). Příruba pohonu podle ISO 5211.
Ovládací tlak do 8 bar. Je možná montáž na armatury s koncem
≥ -50 - ≤ +150
hřídele jako čtyřhran nebo plochý konec. Přenos síly přes třmen
vytváří krouticí momenty až do 8000 Nm, což je vhodné speciálně
pro ovládání kyvných armatur 90°. Standardně vybaveno vizuálním
ukazatelem polohy a nastavitelnými koncovými dorazy podle
velikosti pohonu pro polohu zavřeno nebo pro polohu zavřeno/
otevřeno. Volitelně se samostatným nebo integrovaným ručním
nouzovým ovládáním. Je možná montáž řídicích jednotek
konstrukčních řad AMTROBOX, AMTRONIC, SMARTRONIC nebo
jakéhokoliv jiného přístroje s rozhraním VDI/VDE 3845.
Použití
Vodovodní technika, energetická technika a průmysl
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000411

DYNACTAIR NG
Výstupní krouticí moment
[Nm]
při ovládacím tlaku 6 bar
Krytí
T [°C]

AMTROBOX, AMTRONIC, SMARTRONIC

≤ 4000 Popis
Jednočinný pneumatický servopohon k montáži na kyvné armatury
IP68 90° (klapky nebo kulové kohouty). Příruba pohonu podle ISO 5211.
Ovládací tlak do 8 bar. Je možná montáž na armatury s koncem
≥ -50 - ≤ +150
hřídele jako čtyřhran nebo plochý konec. Přenos síly přes třmen
vytváří krouticí momenty až do 4000 Nm, což je vhodné speciálně
pro ovládání kyvných armatur 90°. Návrat do bezpečné polohy při
výpadku ovládacího vzduchu provádějí pružinové svazky.
Standardně vybaveno vizuálním ukazatelem polohy
a nastavitelnými koncovými dorazy podle velikosti pohonu pro
polohu zavřeno nebo pro polohu zavřeno/otevřeno. Volitelně se
samostatným nebo integrovaným ručním nouzovým ovládáním. Je
možná montáž řídicích jednotek konstrukčních řad AMTROBOX,
AMTRONIC, SMARTRONIC nebo jakéhokoliv jiného přístroje
s rozhraním VDI/VDE 3845.
Použití
Vodovodní technika, energetická technika a průmysl
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000412

SISTO-LAD
Přetlak ovládacího vzduchu
[bar]
Zavírací síla [N]

≤ 6 Popis
≤ 20000 Membránový pohon, v kompaktním provedení k montáži na
armatury, jejichž akční člen provádí posuvný pohyb (uzavírací
ventily, membránové ventily a uzavírací šoupátka). Volitelně
s uzavírací pružinou, otevírací pružinou nebo s funkcí „ovládací
vzduch otevírá a zavírá“, vhodné k namontování koncových spínačů
nebo polohových regulátorů v zákaznicky specifickém provedení,
namontováno ze závodu, nastaveno pomocí zkušebního chodu.
Použití
Technická zařízení budov, technika průmyslu a elektráren pro
abrazivní a agresivní produkty, jako je užitková voda, odpadní voda,
kyseliny, louhy, kaly a suspenze.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000805

60

Pohony
Pohony

SISTO-LAP
Přetlak ovládacího vzduchu
[bar]
Zavírací síla [N]

5,5 - 10 Popis
≤ 250000 Pístový pohon v těžkém průmyslovém provedení k montáži na
armatury, jejichž akční člen provádí posuvný pohyb (uzavírací
ventily, membránové ventily a uzavírací šoupátka). Rozhraní DIN/
ISO 5210, volitelně s uzavírací pružinou, otevírací pružinou nebo
s funkcí „ovládací vzduch otevírá a zavírá“, vhodné k namontování
koncových spínačů nebo polohových regulátorů v zákaznicky
specifickém provedení, namontováno ze závodu, nastaveno pomocí
zkušebního chodu.
Použití
Technická zařízení budov, technika průmyslu a elektráren, jakož
i zařízení pro potravinářský, lahůdkářský a chemický průmysl.
Pneumatické servopohony lze používat v prostředí s nebezpečím
výbuchu.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000409

SISTO-C LAP
Přetlak ovládacího vzduchu
[bar]
Zavírací síla [N]

5,5 - 7 Popis
≤ 20000 Pístový pohon v kvalitním provedení z nerezové oceli k montáži na
membránové ventily SISTO-C. Volitelně s uzavírací pružinou,
otevírací pružinou nebo s funkcí ovládací vzduch otevírá a zavírá,
vhodné k namontování koncových spínačů nebo polohových
regulátorů v zákaznicky specifickém provedení, namontováno ze
závodu, nastaveno pomocí zkušebního chodu.
Použití
Biotechnologie, farmaceutický průmysl, sterilní technologie,
potravinářský a nápojový průmysl.
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000320

Příslušenství servopohonů
RMD
Krytí
T [°C]

Není k dispozici pro celosvětový prodej

IP65 Popis
≥ -20 - ≤ +80 Montáž ručního nouzového ovládání je možná s odpojitelným
ozubeným převodem s ručním kolem na dvojčinné pneumatické
servopohony ACTAIR NG, jednočinné pneumatické servopohony
DYNACTAIR NG, jakož i na jednočinné nebo dvojčinné hydraulické
servopohony HQ. Ruční nouzové ovládání se nachází mezi
armaturou a servopohonem. Ruční nouzové ovládání má přednost
před pneumatickým nebo hydraulickým servopohonem a dá se
zapnout jak v připojené, tak i v odpojené poloze přes aretaci.
Použití
Vodovodní, energetická a průmyslová technika
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Kontrola
AMTROBOX
Krytí
T [°C]

IP67/IP68 Popis
≥ -20 - ≤ +80 Multifunkční skříň koncového spínače AMTROBOX. Pro indikaci
polohy otevřeno/zavřeno pomocí mechanických koncových spínačů
nebo indukčních spínačů. Montáž AMTROBOX (R1149) na ozubené
převody konstrukční řady MR, pneumatické servopohony
konstrukční řady ACTAIR NG i na hydraulické servopohony
konstrukční řady HQ.
Použití
Vodovodní technika, technická zařízení budov a energetická
technika
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000463

AMTROBOX EEx ia
Krytí
T [°C]

IP67 Popis
≥ -10 - ≤ +50 Multifunkční skříň koncového spínače AMTROBOX. Pro indikaci
polohy otevřeno/zavřeno pomocí mechanických koncových spínačů
nebo indukčních spínačů. AMTROBOX EEx ia (R1172): jiskrově
bezpečné provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.
Použití
Vodovodní technika, technická zařízení budov a energetická
technika
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000463

AMTROBOX ATEX Zone 22
Krytí
T [°C]

IP67 Popis
≥ -10 - ≤ +60 Multifunkční skříň koncového spínače AMTROBOX. Pro indikaci
polohy otevřeno/zavřeno pomocí mechanických koncových spínačů
nebo indukčních spínačů. AMTROBOX ATEX (X1140, X1149):
provedení ATEX prach, zóna 22 pro prostředí s nebezpečím
výbuchu.
Použití
Vodovodní technika, technická zařízení budov a energetická
technika
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000463

AMTROBOX F
Krytí
T [°C]

IP67 Popis
≥ -25 - ≤ +70 Skříň koncového spínače pro montáž na ruční páku a ruční
servopohony s rozhraním podle ISO 5211 pro indikaci polohy
Otevřeno/Zavřeno pomocí indukčního spínače. Montáž na ruční
páku konstrukční řady S nebo C nebo na ruční servopohony
konstrukční řady MN nebo MR. Díky velmi malé konstrukční výšce
(< 5 mm) se hodí k montáži mezi všechny kombinace armatur
a ručního servopohonu s rozhraním podle ISO 5211.
Použití
Vodovodní technika, technická zařízení budov a energetická
technika
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000463

AMTROBOX M
Krytí
T [°C]

IP65 Popis
≥ -20 - ≤ +80 Skříň koncového spínače speciálně pro ruční ovládání. Pro indikaci
polohy otevřeno/zavřeno pomocí mechanických koncových spínačů
nebo indukčních spínačů. Montáž AMTROBOX M na 90°kyvnou
ruční páku konstrukční řady S (R1020) a na ozubený převod MA 12
a MA 25 (R1021).
Použití
Vodovodní technika, technická zařízení budov a energetická
technika
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000463
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AMTROBOX R
Krytí
T [°C]

IP68 Popis
≥ -45 - ≤ +80 Robustní a multifunkční. Pro indikaci polohy otevřeno/zavřeno
pomocí mechanických koncových spínačů nebo indukčních spínačů.
Montáž AMTROBOX R (R1187) na ozubené převody konstrukční
řady MR, pneumatické servopohony konstrukční řady ACTAIR NG,
hydraulické servopohony konstrukční řady HQ a na každý
servopohon s rozhraním dle VDI/VDE.
Použití
Vodovodní technika, energetická technika, zařízené offshore
a těžký průmysl
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000463

AMTROBOX R EEx ia
Krytí
T [°C]

IP68 Popis
≥ -25 - ≤ +80 Robustní a multifunkční. Pro indikaci polohy otevřeno/zavřeno
pomocí mechanických koncových spínačů nebo indukčních spínačů.
AMTROBOX R EEx ia (R1188): jiskrově bezpečné provedení pro
prostředí s nebezpečím výbuchu, zóny 0 + 21.
Použití
Vodovodní technika, energetická technika, zařízené offshore
a těžký průmysl
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000463

Ovládání otevírání/zavírání
AMTRONIC
Krytí
Přetlak ovládacího vzduchu
[bar]
T [°C]

IP67 Popis
3 - 8 Ovládání otevření/zavření pneumatických kyvných pohonů 90° se
≥ -20 - ≤ +80 signalizací koncové polohy. Kompaktní a robustní komplexní řešení
díky přímé montáži bez konzoly na servopohon ACTAIR NG. Díky
integrovanému solenoidovému ventilu nejsou mezi AMTRONIC
a servopohonem zapotřebí žádná pneumatická vedení. Doba
ovládání servopohonu se dá pomocí AMTRONIC nastavit regulací
množství odpadního vzduchu. Řídicí jednotku AMTRONIC lze zapojit
do provozních sběrnic typu Profibus DP a AS-i. Jednotka AMTRONIC
byla speciálně vyvinuta tak, aby snížila náročnost kabelového
propojení řídicích jednotek. Připojení k provozní sběrnici zajišťuje
síťové napájení a výměnu řídicích a regulačních informací
s procesním systémem.
Použití
Vodovodní, energetická a průmyslová technika
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000462

AMTRONIC Ex ia
Krytí
Přetlak ovládacího vzduchu
[bar]
T [°C]

IP67 Popis
3 - 8 Ovládání otevření/zavření pneumatických kyvných pohonů 90° se
≥ -10 - ≤ +50 signalizací koncové polohy. Díky přímé montáži bez konzoly na
servopohon ACTAIR NG představuje kompaktní a robustní celkové
řešení. Díky integrovanému solenoidovému ventilu nejsou mezi
AMTRONIC a servopohonem zapotřebí žádná pneumatická vedení.
Doba ovládání servopohonu se dá pomocí AMTRONIC nastavit
regulací množství odpadního vzduchu. V jiskrově bezpečném
provedení Ex ia lze AMTRONIC používat v prostředí s nebezpečím
výbuchu. Vyhovuje požadavkům směrnice 2014/34/EU a je označen
dle CE 0081 Ex II 1 G. Nevýbušné provedení Ex ia IIC T6 Ga dle
EN 60079-0 a EN 60079-11.
Použití
Vodovodní, energetická a průmyslová technika
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000462
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Polohové regulátory
SMARTRONIC MA
Krytí
Přetlak ovládacího vzduchu
[bar]
T [°C]

IP67 Popis
2 - 7 SMARTRONIC MA (R1310) je digitální elektropneumatický polohový
≥ -20 - ≤ +80 regulátor. Napájení probíhá přes proudový signál 4-20 mA. Montáž
na konstrukční řady ACTAIR NG / DYNACTAIR NG s přímou distribucí
ovládacího vzduchu, na každý druh kyvných pohonů 90° s rozhraním
dle VDI/VDE 3845 nebo na zdvihové pohony podle NAMUR.
SMARTRONIC MA snižuje investiční náklady, náklady na uvedení do
provozu a provozní náklady, protože v klidovém stavu nepotřebuje
žádný ovládací vzduch.
Použití
Vodovodní, energetická a průmyslová technika
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000461

SMARTRONIC AS-i
Krytí
Přetlak ovládacího vzduchu
[bar]
T [°C]

IP67 Popis
3 - 8 Elektropneumatický polohový regulátor k připojení na provozní
≥ -20 - ≤ +80 sběrnici AS-i. Certifikaci provedla firma AS International. Montáž na
konstrukční řady ACTAIR NG / DYNACTAIR NG s přímou distribucí
ovládacího vzduchu, na každý druh kyvných pohonů 90° s rozhraním
dle VDI/VDE 3845 nebo na zdvihové pohony podle NAMUR.
Použití
Vodovodní, energetická a průmyslová technika
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000874

Inteligentní polohové regulátory
SMARTRONIC PC
Krytí
Přetlak ovládacího vzduchu
[bar]
T [°C]

IP67 Popis
3 - 8 SMARTRONIC PC (R1312) je inteligentní, kompaktní a inovativní
≥ -20 - ≤ +80 polohový regulátor. Jedná se o multifunkční regulační jednotku
s integrovanými regulačními funkcemi, která umožňuje použití
nejnovější ovládací a regulační technologie pro armatury. Díky
přímé montáži bez konzoly na servopohony konstrukční řady
ACTAIR NG a DYNACTAIR NG a bez externího potrubí představuje
kompaktní a robustní celkové řešení. SMARTRONIC PC plní 4 funkce:
Programovatelné charakteristiky pro otevírání a zavírání,
inteligentní regulaci poloh, sledování procesu a regulaci.
Programování přístroje SMARTRONIC PC se provádí přes počítač. Je
možné připojení k provozní sběrnici Profibus DP.
Použití
Vodovodní, energetická a průmyslová technika
http://shop.ksb.com/catalog/cz/cs/product/ES000873
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