Armatury s výstelkou ATOMAC
Kuželové kohouty DURCO
Uzavírací klapky DURCO
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Uzavírací armatury a pohony
Spolehlivá řešení pro chemický průmysl

Armatury Atomac nabízí špičkový výkon, spolehlivost a bezpečnost
Kulové kohouty Atomac s výstelkou z fluoropolymeru nabízí:
• Vynikající odolnost proti korozi
• Plynotěsný uzávěr
• Těsnění hřídele bez průsaků do okolí
• Bezpečné uložení hřídele
• Plnoprůtočné provedení
• Jako varianta regulační kohout
• Bezúdržbové provedení

Stadardní modely
ARV2, Zpětný kulový ventil s výstelkou,
s excelentní průtočnou charakteristikou.
Montáž do svislého nebo vodorovného
potrubí.

AKH2.2 s výstelkou
z vodivého PFA
AtoPro, kulový kohout se
systémem pro odebírání vzorků ve
výstelkovém nebo kovovém provedení, také s ochrannou skříňkou
DN25-80, DN1"-3"

AKH2.2, 2-dílný kulový kohout
s výstelkou s plnoprůtočný
DN15-100, DN�"-4"

AKH2

BTV 2000 PFA-L
Uzavírací klapka v provedení
s výstelkou z vodivého PFA
DN50-600, DN2"-24"

BTV 2000
Klapka s výstelkou z PTFE, UHMWPE
DN50-600, DN2"-24
Disk z tvárné litiny/PFA nebo kovových
materiálů

AKH2A, krátká stavební délka, 2-dílný kulový
kohout ANSI s výstelkou, plnoprůtočný
DN1"-6"
AKH3, krátká stavební délka, 2-dílný kulové
kohout ANSI s výstelkou, plnoprůtočný
DN1"-14"

AKH2.2
s keramickou koulí

ARL, atomac 45° Zpětný ventil se
stranovým výstupem
DN25-80, DN1"-3"

BTV 2000 LP
Klapka s prodlouženou stavební
délkou zabraňující kontaktu
kotouče s výstelkou potrubí
DN50-600, DN2"-24"
T4E, kuželový kohout s výstelkou PFA,
k dispozici jak v tlakové třídě ANSI150
& 300, tak DIN PN16, a také jako
regulační kohout
T4E1 (150lbs) DN�"-12"
T4E2 (PN16) DN15-300
T4E3 (300lbs) DN�"-10"

AtoStar, 2-dílný kulový kohout s výstelkou, plnoprůtočný, s tělem z nerezové oceli,
tlakové třídy ANSI 150, JIS 10K a DIN PN16
DN�"-6", DN15-150
Varianta: intergrovaný vytápěný plášť

ARK2, zpětná klapka s výstelkou
pro vysoce korozivní média
DN50-400, DN2"-16"
Všechny kulové kohouty jsou dodávány pro regulační účely s koulí
s výřezem tvaru V nebo tvaru C.

Speciální provedení

AKH5
2-dílný kulový kohout
s výstelkou z keramiky, plnoprůtočný
DN25-150, DN1"-6"

AMP3
2-dílný kulový kohout
s výstelkou
3-cestný
DN25-150, DN1"-6"

AKH6
2-dílný kulový
kohout s výstelkou,
plnoprůtočný,
s kotlovým výběhem
DN25/-150/200,
DN1"/2"-6"/8"

AKH7
2-dílný kulový kohout,
plnoprůtočný, pro
skleněné potrubní
systémy
DN25-50

Kuželové kohouty Durco

Příslušenství

ASF
Filtr typu Y
DN25-200, DN1"-8"

ARV/SG
Zpětný ventil
s výstelkou,
s průhledítkem
DN25-100, DN1"-4"

ASG
2-cestné, 3-cestné
nebo 4-cestné
průhledítko
s výstelkou,
umožňující náhled
z obou stran
DN25-250, DN1"-10"

G4Z-HF
Kuželový kohout pro
alkalizační provozy
DN�"-18",
DN25-450

G4E
Kuželový kohout
se plynotěsným
uzávěrem
DN�"-6", DN15-150

Mach1
Kuželový kohout
s vyměnitelným
pouzdrem
DN1"-6",
DN25-150

Automatizační technika Flowserve

Pohon RG s velkými kroutícími momenty

Flowserve dodává kompletní paletu automatizační techniky od pohonů,
pozicionerů, koncových spínačů až po magnetické ventily a flitračně-regulační stanice
Flowserve nabízí:
• Pneumatické a elektrické pohony
• Digitální, pneumatické a elektro-pneumatické pozicionéry
• Mikrospínače, koncové spínače
• Zobrazovací systémy a příslušenství
• Magnetické ventily
Super Nova S050-S300

AKH2.2 PFA-L
s pohonem Norbro

Armatury Durco jsou měřítkem kvality a spolehlivosti
Kuželové kohouty a klapy Durco byly vyvinuty pro vysoce korozivní aplikace, u kterých je zároveň bezpodmínečně nutný
plynotěsný uzávěr.
• Široký výběr z kovových a nekovových materiálů.
• Hlavními znaky kuželových kohoutů jsou samonastavitelné těsnění hřídele a přizpůsobení se potrubnímu systému.
• Hlavními znaky klapek jsou jejich spolehlivost, plynotěsný uzávěr a dlouhá živostnost i při vysokých počtech cyklů.

Big Max
Hich Performance klapka
Dvojexcentrická BX2 ANSI 150 & 300

Kuželové kohouty Sleeveline
Standarní model
G4E: Evropa - uzavírací
G4Z: Firesafe

Varianty sedla
Měkké sedlo - 204°C (400°F)
Firesafe - 200°C (392°F)
Apex TM kovové sedlo - 315°C (600°F)
TriFlex TM kovové sedlo - 538°C (1000°F)

T4E PFA
kuželové kohouty s výstelkou
T4E1 – ANSI 150lbs
T4E2 – DIN PN16
T4E3 – ANSI 300lbs

Váš kontakt:
IMAHA spol. s r. o.
Staroměstská 1504/1
370 04 České Budějovice
tel.: +420 385 722 242
e-mail: imaha@imaha.cz
www.imaha.cz

