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Pojistné ventily

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - ventily

s otevřenou konstrukcí s uzavřenou konstrukcí (úhlové) s uzavřenou těsnou konstrukcí - 
(úhlové) - plynotěsné ventily

Při otevření ventilu uniká médium přímo 
do atmosféry prostřednictvím otvorů v kor-
pusu ventilu.

Ventily s přípojkou, umožňující odvod uni-
kajícího média z výpustné komory do zá-
sobníku, umístěného v instalaci.

Používány pro média nebezpečná a škod-
livá životnímu prostředí. S ohledem na po-
žadavek plynotěsnosti dodávány převáž-
ně bez funkce ručního odfuku.

Pojistný ventil automaticky odpouští médium v případě překročení nastaveného pojistného tlaku, čímž chrání tla-
kový zásobník nebo instalaci před poškozením. Po poklesu tlaku pod nastavenou mez dochází k uzavření ventilu 
a zastavení odpouštění média. V souladu s Tlakovou direktivou PED 2014/68/UE jsou tyto ventily zařazeny do 
pojistného příslušenství.
Pojistné ventily nabízené TUBES INTERNATIONAL® jsou používány pro neutrální i neneutrální média jako jsou 
vzduch, plyny, vodní pára, kapaliny (včetně kryogenních).

Důležité !
Přesná hodnota pojistného tlaku ventilu je nastavena výrobcem a ventil je poté zaplombován. Nastavená hodnota 
pojistného tlaku je vyražena do korpusu ventilu. Po volbě rozsahu pracovních tlaků ventilu je nutné stanovit poža-
dovanou velikost pojistného tlaku. Průměr připojení pojistného ventilu k instalaci nesmí být menší než DN ventilu 
a tlaková ztráta přípojky nesmí být větší než 3%. Funkčnost pojistného ventilu lze prověřit pomocí funkce ručního 
odfuku. V závislosti na použitém řešení může být otevírání pomocí páčky, mechanismu typu twist-type (otočením 
matice), čepem. Opravy ventilu může provádět pouze výrobce.

Na základě konstrukce výpustné komory je lze rozdělit na ventily:

mechanismus twist-type
(otočením matice)

páčka
(zdvihnutím páčky)

čep
(zdvihnutím čepu) bez funkce odfuku

Typy odfuku:

Důležité! Pamatujte, že odfuk zkoušíme až v okamžiku, kdy je v instalaci dosažen pracovní tlak.
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - ventily

TÜV   SV   xx-xxx   xx   D   xx   x
pojistný tlak [bar]
průtočný koeficient nebo v případě použití pro H,SOL,W znamená kW
použití: G (pro plyny), D (pro páru), H (kotle DIN 4751, DIN EN
12828), D/G/H (kotle DIN 4751, DIN EN 12828), W (ohřev vody DIN 4753), F (kapali-
ny), F/K/S (pro vzduch a neutrální plyny v zásobnících kapalných, zrnitých a pracho-
vých médií), SOL (pro vodu a vodné roztoky v systémech solárního ohřevu)
světlost (nejmenší průměr přívodního kanálu) [mm], v případě použití H - chybí infor-
mace, v případě použití W - rozměr přípojky [mm] 
číslo povolení
rok povolení 
pojistný ventil
značka zkušebního orgánu - TÜV (Technischer Überwachungsverein)

Příkladové značení pojistných ventilů EWO: CE0685 SV 02 2 8 D/G 0,32 P (CE0685 - technická inspekce DEKRA, 
P - nastavení).

Značení pojistných ventilů (na příkladu ventilů GOETZE):

Práce ventilu - definice:

p  [bar]

t  [s]

pmax

po

pz
pr

pmax = 1,1 po 

pz = 0,9 po (plyny)       pz = 0,8 po (kapaliny)

p1 - pracovní tlak instalace / pojistného zařízení,
p2 - uzavírací tlak - při kterém dojde k těsnému uzavření ventilu - počítá se, že v případě plynů dochází k úplnému 

  uzavření ventilu při tlaku do 10% pod pojistným tlakem, v případě kapalin činí tato hodnota do 20%,
po - pojistný tlak (nastavení) - tlak, při kterém se začne otevírat pojistný ventil (tolerance počátku otevření ventilu 

  činí do ±3%),
pmax- tlak maximálního otevření, při kterém je dosaženo maximálního zdvihu pístu ventilu (výpustný tlak)ventil má  

   maximální průtok.
 
Příklad pro ventil s nastavením 12 bar:
- nastavení - počátek otevírání - 12 bar ± 3%,
- tlak při kterém dojde k maximálnímu otevření ventilu (do +10% nastavení) - max. 13,2 bar,
- uzavírací tlak ventilu (do -10% v případě plynů a do -20% v případě kapalin) - max. 10,8 bar, (plyn) nebo max. 

9,6 bar (kapalina).

Poznámka!
Hodnota pracovního tlaku instalace musí být vždy nižší než  uzavírací tlak ventilu.
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Pojistný ventil EWO  DN 6
Materiál korpusu: 
Těsnění:
Přípojka:
Max. tlak otevření:
Uzavírací tlak:
Prac. teplota:
Funkce odfuku:
Medium:

Mosaz
Viton
Vnější závit BSP 
Do +10% nastavení
Do -10% nastavení
Od -10°C do +150°C
Zvednutí čepu 
Vzduch, neutrální plyny,
netoxické a nehořlavé

index*
světlost 

DN 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

délka 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

rozsah 
nastavení 

[bar]

EW-46923

6

1/4

65

17

4,5 ÷ 7,0
EW-46924 7,0 ÷ 10,0
EW-46925 10,0 ÷ 13,0
EW-46926 13,0 ÷ 18,0
EW-46927 18,0 ÷ 24,0
EW-46933

3/8 19

4,5 ÷ 7,0
EW-46934 7,0 ÷ 10,0
EW-46935 10,0 ÷ 13,0
EW-46936 13,0 ÷ 18,0
EW-46937 18,0 ÷ 24,0

průtok média (v případě otevření média, 
kdy tlak vzroste o 10% nad nastavení)

nastavení 
[bar]

průtok 
[m3/h]

průtok 
[l/min]

6 45,5 763
10 92 1540
11 100 1681
14 126 2104
16 143 2387
18 160 2696
20 177 2551
22 194 3234
24 211 3516

Pojistný ventil EWO  DN 10
Materiál korpusu: 
Těsnění:
Přípojka:
Max. tlak otevření:
Uzavírací tlak:

Prac. teplota:
Funkce odfuku:
Medium:

Mosaz
Viton
Vnější závit BSP 
Do +10% nastavení
Do -10% nastavení
(pod 3 bar ≤ 0,3 bar)
Od -10°C do +180°C
Twist - type
Vzduch, neutrální plyny,
netoxické a nehořlavé

index*
světlost 

DN 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

délka 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

rozsah 
nastavení 

[bar]

EW-351261

10

1/2

120

27

2,0 ÷ 3,6
EW-351262 3,6 ÷ 5,0
EW-351263 5,0 ÷ 7,0
EW-351264 7,0 ÷ 8,5
EW-351265 8,5 ÷ 11,5
EW-351266 11,5 ÷ 16,0
EW-351267 16,0 ÷ 22,0
EW-351271

3/4 30

2,0 ÷ 3,6
EW-351272 3,6 ÷ 5,0
EW-351273 5,0 ÷ 7,0
EW-351274 7,0 ÷ 8,5
EW-351275 8,5 ÷ 11,5
EW-351276 11,5 ÷ 16,0
EW-351277 16,0 ÷ 22,0

průtok média (v případě otevření média, 
kdy tlak vzroste o 10% nad nastavení)

nastavení 
[bar]

průtok 
[m3/h]

průtok 
[l/min]

2 74,5 1242
4 124 2068
6 174 2895
8 223 3722
10 273 4548
12 323 5377
14 372 6203
16 422 7032
18 471 7858
20 521 8685
22 571 9513
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Pojistný ventil EWO  DN 8
Materiál korpusu: 
Těsnění:
Přípojka:
Max. tlak otevření:
Uzavírací tlak:

Prac. teplota:
Funkce odfuku:
Medium:

Maz
Viton
Vnější závit BSP 
Do +10% nastavení
Do -10% nastavení
(pod 3 bar ≤ 0,3 bar)
Od -10°C do +180°C
Twist - type
Vzduch, neutrální plyny,
netoxické a nehořlavé

index*
světlost 

DN 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

délka 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

rozsah 
nastavení 

[bar]

EW-351221

8

1/4

85

20

1,0 ÷ 1,5
EW-351222 1,5 ÷ 2,0
EW-351223 2,0 ÷ 3,0
EW-351224 3,0 ÷ 5,0
EW-351225 5,0 ÷ 7,0
EW-351226 7,0 ÷ 9,0
EW-351227 9,0 ÷ 15
EW-351421

90
15,0 ÷ 20,0

EW-351422 20,0 ÷ 27,0
EW-351423 27,0 ÷ 40,0
EW-351241

3/8

85

1,0 ÷ 1,5
EW-351242 1,5 ÷ 2,0
EW-351243 2,0 ÷ 3,0
EW-351244 3,0 ÷ 5,0
EW-351245 5,0 ÷ 7,0
EW-351246 7,0 ÷ 9,0
EW-351247 9,0 ÷ 15,0
EW-351441

90
15,0 ÷ 20,0

EW-351442 20,0 ÷ 27,0
EW-351443 27,0 ÷ 40,0
EW-351251

1/2

87

24

1,0 ÷ 1,5
EW-351252 1,5 ÷ 2,0
EW-351253 2,0 ÷ 3,0
EW-351254 3,0 ÷ 5,0
EW-351255 5,0 ÷ 7,0
EW-351256 7,0 ÷ 9,0
EW-351257 9,0 ÷ 15,0
EW-351451

92
15,0 ÷ 20,0

EW-351452 20,0 ÷ 27,0
EW-351453 27,0 ÷ 40,0

průtok média (v případě otevření média, 
kdy tlak vzroste o 10% nad nastavení)

nastavení 
[bar]

průtok 
[m3/h]

průtok 
[l/min]

1 23,5 394
2 35,5 592
4 59 985
6 63 1380
8 106 1773
10 130 2168
12 154 2562
14 177 2957
16 201 3350
18 225 3745
20 248 4138
22 272 4533
25 307 5124
30 367 6110
35 426 7095
40 485 8080
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Pojistný ventil série 810
Materiál korpusu: 
Těsnění:

Přípojka:
Rozměry přípojky:
Průměr DN:
Rozsah nastavení:
Max. tlak otevření:
Uzavírací tlak:
Prac. teplota:

Funkce odfuku:
Medium:

Mosaz a nerez 
FKM (nastavení 0,2 ÷ 25 bar),
PTFE (nastavení 25,1 ÷ 50 bar)
PTFE (nastavení 0,2 ÷ 25 bar) - volitelně
Vnější závit BSP (BSPT - volitelně)
1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”
DN8, DN10, DN15, DN20, DN25
0,2 ÷ 50 bar
Do +10% nastavení
Do -10% nastavení
Od -20°C do +200°C (FKM)
Od -60°C do +225°C (PTFE)
Twist - type
Vzduch, neutrální plyny,
netoxické a nehořlavé

Ventily série 810 s otevřenou konstrukcí ventilu (odfuk média do atmosféry) pro vzduch a jiné neutrální plyny, kte-
ré lze uvolňovat přímo do atmosféry. Používány hlavně na kompresorech, tlakových násobičích, pneumatických 
řídících jednotkách, na železnici, v lakovnách.
Ventily splňují požadavky DIN EN ISO 4126-1, PED 2014/68/EU, AD 2000 technický list A2.

Pojistný ventil série 812
Materiál korpusu: 
Těsnění:

Přípojka:
Rozměry přípojky:
Průměr DN:
Rozsah nastavení:

Max. tlak otevření:
Uzavírací tlak:
Prac. teplota:

Volitelně:
Funkce odfuku:
Medium:

Mosaz a nerez
NBR (FKM - volitelně)
PTFE (volitelně - od nastavení 1 bar)
Vnější závit BSP (BSPT, NPT - volitelně)
1/2”, 3/4”, 1”, 1.1/4”, 1.1/2”, 2”
DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50
0,2 ÷ 50 bar (DN15 ÷ DN40)
0,2 ÷ 30 bar (DN50)
Do +10% nastavení
Do -10% nastavení
Od -30°C do +130°C (NBR)
Od -20°C do +200°C (FKM)
Od -60°C do +225°C (PTFE)
Twist - type
Deflektor
Vzduch, neutrální plyny,
netoxické a nehořlavé

Ventily série 812 s otevřenou konstrukcí ventilu (odfuk média do atmosféry) pro vzduch a jiné neutrální plyny, kte-
ré lze uvolňovat přímo do atmosféry. Používány hlavně na kompresorech, tlakových násobičích, pneumatických 
řídících jednotkách, na železnici, v lakovnách, v pneumatických brzdových systémech. Ventily splňují požadavky 
DIN EN ISO 4126-1, PED 2014/68/EU, AD 2000 technický list A2.
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Pojistný ventil série 813
Materiál korpusu:
Těsnění:
Přípojka:
Rozměry přípojky:
Průměr DN:
Rozsah nastavení:
Max. tlak otevření:
Uzavírací tlak:
Prac. teplota:

Funkce odfuku:
Medium:

Mosaz a nerez
FKM, PTFE (volitelně - od nastavení 1 bar)
Vnější závit BSP (BSPT, NPT - volitelně)
1/2”, 3/4”, 1”, 1.1/4”, 1.1/2”, 2”
DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50
0,2 ÷ 6 bar
Do +10% nastavení
Do -10% nastavení
Od -20°C do +200°C (FKM)
Od -60°C do +225°C (PTFE)
Twist - type
Vzduch a neutrální plyny v zásobnících kapal-
ných, zrnitých a prachových substancí (F/K/S)

Ventily série 813 s otevřenou konstrukcí ventilu s membránou (odfuk média do atmosféry) pro vzduch a jiné neut-
rální plyny, které lze uvolňovat přímo do atmosféry. Jsou instalovány převážně na silech a stacionárních tlakových 
zásobnících sypkých médií. Používají je také výrobci cisteren a firmy, zabývající se jejich servisem. Nacházejí 
také uplatnění v lakovnách a instalacích stlačeného vzduchu pracujících v znečištěném prostředí. Ventily splňují 
požadavky DIN EN ISO 4126-1, PED 2014/68/EU, AD 2000 technický list A2, TRB 801 nr 22 a nr 23.

Materiál korpusu:
Těsnění:

Přípojka:

Rozměry přípojky:
Průměr DN:
Rozsah nastavení:
Max. tlak otevření:
Uzavírací tlak:

Prac. teplota:

Funkce odfuku:
Medium:

Bronz, mosaz a nerez 
NBR, EPDM, FKM, PTFE (nast. do 25 bar)
PTFE + grafit (nastavení nad 25 bar)
Kov - kov (volitelně)
Závit vnitř. BSP
Závit vnitř./ vněj. BSP - volitelně
Závit vnitř. BSP / vněj. BSPT - volitelně
1/2”, 3/4”, 1”, 1.1/4”, 1.1/2”, 2”
DN15, DN20, DN25, DN32
0,5 ÷ 50 bar
Do +10% nastavení
Do -10% nastavení pro plyny
Do -20% nastavení pro kapaliny
Od -30°C do +130°C (NBR)
Od -40°C do +170°C (EPDM)
Od -20°C do +200°C (FKM)
Od -60°C do +225°C (PTFE, PTFE + grafit, 
kov - kov)
Twist - type, páčka
Vzduch, výpary, plyny, pára a kapaliny v zá-
vislosti na verzi 

Ventily série 851 s uzavřenou konstrukcí (úhlové). Vyráběny ve čtyřech verzích: neplynotěsné, s vlnovcem, ply-
notěsné a plynotěsné s vlnovcem, chránícím pohyblivé části před působením média. Slouží pro zabezpečení 
zásobníků a tlakových systémů s neutrálními a neneutrálními výpary, plyny a kapalinami, parních kotlů a rozvodů, 
stacionárních sil a autocisteren pro kapaliny, sypké látky a prášky (týká se verze s vlnovcem). Jsou používány ve 
strojírenství, čerpadlech, lékařských technologiích a aparaturách (sterilizátory, autoklávy), lodním průmyslu (stavba 
a opravy lodí), tlakových násobičích. Ventily splňují požadavky DIN EN ISO 4126-1, PED 2014/68/EU, AD 2000 
technický list A2, TRD 421, TRB 801 nr 22 a nr 23.

Pojistný ventil série 851
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Materiál korpusu:
Těsnění:
Přípojka:
Rozměry přípojky:
Průměr DN:
Rozsah nastavení:
Max. tlak otevření:
Uzavírací tlak:
Prac. teplota:

Funkce odfuku:
Medium:

Nerez
FKM, PTFE (volitelně - od nastavení 1 bar)
Vnější závit BSP (BSPT, NPT - volitelně)
1/2”, 3/4”, 1”, 1.1/4”, 1.1/2”, 2”
DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50
0,2 ÷ 6 bar
Do +10% nastavení
Do -10% nastavení pro plyny
Od -20°C do +200°C (FKM)
Od -60°C do +225°C (PTFE)
Twist - type
Vzduch a neutrální plyny v zásobnících kapal-
ných, zrnitých a prachových substancí (F/K/S)

Ventily série 413 s otevřenou konstrukcí ventilu s membránou (odfuk média do atmosféry) pro vzduch a jiné neut-
rální plyny, které lze uvolňovat přímo do atmosféry. Jsou instalovány převážně na silech a stacionárních tlakových 
zásobnících sypkých médií. Používají je také výrobci cisteren a firmy, zabývající se jejich servisem. Nacházejí 
také uplatnění v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Ventily splňují požadavky DIN EN ISO 
4126-1, PED 2014/68/EU, AD 2000 technický list A2, TRB 801 nr 22 a nr 23.

Pojistný ventil série 413

Materiál korpusu:
Těsnění:
Přípojka:

Rozměry přípojky:
Průměr DN:
Rozsah nastavení:
Max. tlak otevření:
Uzavírací tlak:

Prac. teplota:

Funkce odfuku:
Medium:

Nerez
NBR, EPDM, FKM, PTFE (nast. od 0,5 bar)
Vnější závit / vnitř. BSP
Vnější závit BSPT / vnitř. BSP (volitelně)
Vnější závit NPT / vnitř. BSP (volitelně)
3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”
DN10, DN15, DN20, DN25
0,2 ÷ 25 bar
Do +10% nastavení
Do -10% nastavení pro plyny
Do -20% nastavení pro kapaliny
Od -30°C do +130°C (NBR)
Od -50°C do +150°C (EPDM)
Od -20°C do +200°C (FKM)
Od -60°C do +225°C (PTFE)
Páčka
Vzduch, výpary, plyny, pára a kapaliny
v závislosti na verzi 

Ventily série 460 jsou dodávány v plynotěsné verzi. Slouží pro zabezpečení zásobníků a tlakových systémů s 
neutrálními a neneutrálními výpary, plyny a kapalinami, parních kotlů a rozvodů. Používány v chemickém, lodním 
a off-shore průmyslu, bioplynových stanicích, odsolovacích zařízeních. Po konzultaci s Technickým oddělením 
TUBES INTERNATIONAL® lze ventily používat v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Ventily 
splňují požadavky DIN EN ISO 4126-1, PED 2014/68/EU, AD 2000 technický list A2, TRD 421.

Pojistný ventil série 460



785

Pojistné ventily

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - ventily

Materiál korpusu:
Těsnění:

Přípojka:

Rozměry přípojky:
Průměr DN:
Rozsah nastavení:
Max. tlak otevření:
Uzavírací tlak:

Prac. teplota:

Funkce odfuku:
Medium:

Nerez 
NBR, EPDM, FKM, PTFE (nast. do 25 bar)
PTFE + grafit (nastavení nad 25 bar)
Kov - kov (volitelně)
Vnitř. záv. BSP
Vnější závit / vnitř. BSP (volitelně)
Vnější závit BSPT / vnitř. BSP (volitelně)
1/2”, 3/4”, 1”, 1.1/4”, 1.1/2”, 2”
DN15, DN20, DN25, DN32
0,5 ÷ 70 bar
Do +10% nastavení
Do -10% nastavení pro plyny
Do -20% nastavení pro kapaliny
Od -30°C do +130°C (NBR)
Od -40°C do +170°C (EPDM)
Od -20°C do +200°C (FKM)
Od -60°C do +225°C (PTFE)
Od -60°C do +400°C (kov - kov)
Twist - type
Vzduch, výpary, plyny, pára a kapaliny v zá-
vislosti na verzi

Ventily série 451 s uzavřenou konstrukcí ventilu. Vyráběny ve čtyřech verzích: neplynotěsné, s vlnovcem, plynotěsné 
a plynotěsné s vlnovcem, chránícím pohyblivé části před působením média. Slouží pro zabezpečení zásobníků a 
tlakových systémů s neutrálními a neneutrálními výpary, plyny a kapalinami, parních kotlů a rozvodů, stacionárních 
sil a autocisteren pro kapaliny, sypké látky a prášky (týká se verze s vlnovcem). Jsou používány v chemickém 
průmyslu, bioplynových stanicích, lékařských technologiích a aparaturách (sterilizátory, autoklávy). Po konzultaci 
s Technickým oddělením TUBES INTERNATIONAL® lze ventily používat v potravinářském, farmaceutickém a 
kosmetickém průmyslu. Ventily splňují požadavky DIN EN ISO 4126-1, PED 2014/68/EU, AD 2000 technický list 
A2, TRD 421, TRB 801 nr 22 a nr 23.

Pojistný ventil série 451

Materiál korpusu:
Těsnění:
Přípojka:

Rozměry přípojky:

Průměr DN:
Rozsah nastavení:
Max. tlak otevření:
Uzavírací tlak:
Prac. teplota:
Funkce odfuku:
Medium:

Nerez a pružinová ocel VDSiCr
Kov - kov / PA 
Závit vněj. BSP (standard - ventily otevřené 
konstrukce)
Závit vněj. / vnitř. BSP (plynotěsná verze- 
úhlové ventily)
1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” (vstup)
1/2”, 3/4”, 1” (výstup)
DN10, DN15
50 ÷ 630 bar (DN10), 50 ÷ 250 bar (DN15)
Do +10% nastavení
Do -10% nastavení
Od -60°C do +180°C
Twist - type (jen pro standardní verzi)
Vzduch, neutrální plyny, netoxické a nehořlavé 
(standardní verze) a neutrální a neneutrální 
plyny (úhlové ventily)

Ventily série 492 jsou dodávány ve standardní verzi (otevřená konstrukce ventilů) a v plynotěsné verzi (uzavřená 
konstrukce ventilů). Ventily uzavřené konstrukce nemohou pracovat s protitlakem a nemají funkci odfuku. Jsou 
používány na vysokotlakých kompresorech, tlakových zásobnících, tlakových lahvích. Nejsou vhodné pro páru. 
Ventily splňují požadavky DIN EN ISO 4126-1, PED 2014/68/EU, AD 2000 technický list A2.

Pojistný ventil série 492
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Pojistné ventily

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - ventily

Materiál korpusu:
Těsnění:
Přípojka:

Rozměry přípojky:

Průměr DN:
Rozsah nastavení:
Max. tlak otevření:
Uzavírací tlak:

Prac. teplota:
Funkce odfuku:

Medium:

Nerez
PTFE (certifikát FDA), PTFE + grafit
Vnější závit / vnitř. BSP 
Vnitř. záv. BSP (volitelně)
Vnější závit NPT / vnitř. BSP (volitelně)
1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” (vstup)
3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” (výstup)
DN10, DN15, DN20, DN25
0,2 ÷ 70 bar
Do +10% nastavení
Do -10% nastavení pro plyny
Do -20% nastavení pro kapaliny
Od -200°C do +200°C
Twist - type nebo páčka, není dostupné
pro plynotěsné verze
Kryogenní plyny, výpary, kapaliny

Ventily série 2400 s uzavřenou konstrukcí ventilů. Vyráběny v neplynotěsné verzi pro neutrální média a v plynotěsné 
verzi pro neutrální a neneutrální média. Slouží k zabezpečení zásobníků a potrubních rozvodů pro skladování a 
transport zkapalněných plynů jako kapalný kyslík (LOX), kapalný dusík (LIN), kapalný argon (LAR), kapalný oxid 
uhličitý (CO), LNG. Nacházejí uplatnění v zařízeních pro výrobu suchého ledu, dávkování dusíku, kryogenního 
obrábění, v kryogenních instalacích, v technologických linkách pro mražení potravin. Ventily splňují požadavky 
DIN EN ISO 4126-1, PED 2014/68/EU, AD 2000 technický list A2, DIN EN 13648-1.

Pojistný ventil série 2400

Materiál korpusu:
Těsnění:

Přípojka:

Rozměry přípojky:

Průměr DN:
Rozsah nastavení:
Max. tlak otevření:
Uzavírací tlak:

Prac. teplota:

Funkce odfuku:
Medium:

Nerez a pružinová ocel VDSiCr 
FKM (FDA, USP,3-A, materiál neobsahující 
látky živočišného původu), EPDM (FDA)
Hygienické přírubové spojované objímkami 
DIN11864-3 / DIN11853-3, DIN32676 (volitelně) 
Hygienické spojované závitem Rd DIN11864-1 
/ DIN11853-1 (volitelně)
DIN 11851(volitelně)
Závit vněj. DN20, DN25, DN32 (vstup) 
Závit vněj. DN25, DN32 (výstup) DN20
DN20
0,4 ÷ 16 bar
Do +10% nastavení
Do -10% nastavení pro plyny
Do -20% nastavení pro kapaliny
Od -20°C do +200°C (FKM)
Od -40°C do +170°C (EPDM)
Twist - type
Vzduch, výpary, plyny, kapaliny a v závislosti 
na verzi pára 

Ventily série 400 s ventily uzavřené konstrukce. Dodávány ve verzi s vlnovcem. Slouží pro zabezpečení procesů, 
tlakových systémů, zásobníků v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu pro neutrální a nene-
utrální výpary, plyny, kapaliny a páry. Ventily splňují požadavky DIN EN ISO 4126-1, PED 2014/68/EU, AD 2000 
technický list A2, TRD 421.

Pojistný ventil série 400
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Uzavírací a regulační ventily EWO
Materiál:
Prac. teplota: 
Prac. tlak:

Mosaz
Od -10°C do +90°C
25 bar pro DN 3,5
40 bar pro DN nad 4

Uzavírací a regulační ventily slouží k regulaci množství protékajícího média v instalaci pomocí změny průřezu vý-
pustného otvoru až do jeho úplného uzavření. Určeny pro instalace vzduchu případně nehořlavých a nejedovatých 
plynů (dusík, oxid uhličitý, argon apod.). K uzavírání výpustného otvoru dochází prostřednictvím otáčení rukojetí 
a tím posunu nerezové kuličky až do jejího úplného dotažení. Vřeteno je utěsněné O-kroužkem z pryže NBR. 
Regulační jehlové ventily mají mosazný trn (jehlu), jehož posuvem je možno plynule regulovat ventil od úplného 
otevření do uzavření. Směr průtoku je vyznačen šipkami. 

obrázek index
rozměr 
závitu 
[coul]

DN 
[mm]

rozměry [mm]
popis

L i H d

EW-29601 1/8 3,5 35 7 30 22

Uzavírací ventil přímý s 
vnějšími závity.

EW-29611 1/4 3,5 34 8 30 22

EW-55612 1/4 6 43 10 50 48

EW-55614 3/8 10 52 12 50 48

EW-55616 1/2 10 64 14 54 48

EW-55622 1/4 6 43 11 50 48

Uzavírací ventil přímý s 
vnitřními závity.EW-55624 3/8 9 52 12 50 48

EW-55626 1/2 11 63 15 57 48

EW-29501 1/8 3,5 34 7 26 22

Uzavírací ventil úhlový s 
vnějšími závity..

EW-29511 1/4 3,5 34 8 26 22

EW-55812 1/4 4 42 11 52 50

Regulační jehlový ventil s 
vnějšími závity.EW-55814 3/8 4 42 11 52 50

EW-55816 1/2 11 65 15 60 50

EW-55822 1/4 4 42 12 50 50

Regulační jehlový ventil s 
vnitřními závity.EW-55824 3/8 4 51 13 50 50

EW-55826 1/2 11 64 15 50 50
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Odpouštěcí ventily EWO 
Materiál:
Prac. teplota:
Prac. tlak:

Mosaz, niklovaná mosaz
Od 0°C do +90°C
25 bar

Odpouštěcí ventily slouží k odpouštění vzduchu například pro vyrovnání tlaku v instalaci. Mohou být také použity 
pro odstranění kondenzátu. Stlačený vzduch může obsahovat vodní páru, která se po zkapalnění změní ve směs 
vody s olejem zvanou kondenzát. Pokud není odstraněn může dojít k závadě elementů instalace nebo odběrných 
zařízení.

obrázek index
rozměr 
závitu 
[coul]

DN 
[mm]

rozměry [mm]
popis

L i d SW

EW-16602 1/8 5 43 9 20 -
Úhlový odpouštěcí ventil z 
měkkým těsněním z NBR.

EW-16612 1/4 5 43 12 20 -

EW-21201 1/8 5 35 7 40 12
Přímý odpouštěcí ventil s 
těsněním kov-kov.

EW-16811 1/4 5 35 10 42 14

Rozdělovač vzduchu EWO 
Materiál:
Prac. teplota:
Prac. tlak:

Mosaz
Od -10°C do +90°C
40 bar

Rozdělovač umožňuje instalaci dvou nebo třech uzavíracích ventilů, které mohou být ovládány samostatně dle 
potřeby. Je vybaven dvěma uzavíracími ventily a dvěma výstupy s trnem na hadici nebo vnějším závitem.

obrázek index
rozměr 
závitu 
[coul]

DN 
[mm]

rozměry [mm]
popis

L i H d

EW-559621 1/4 6 79 9 110 25 Rozdělovač s trny na ha-
dici 6 mm.

EW-559631 3/8 6 79 9 110 25 Rozdělovač s trny na ha-
dici 9 mm.

EW-559121 1/4 6 79 9 65 25 Rozdělovač s výstupy na 
vnější závit.EW-559131 3/8 6 79 9 65 25




