
VENTILER



VENTILER
• TERMOPLASTVENTILER

Vi har lång erfarenhet av ventiler för krävande industriella
applikationer. Olika ventiltyper och material gör att vi har en
lämplig lösning för de allra flesta korrosiva och/eller slitande
applikationer. Dessutom har vi ett brett tillbehörssortiment 
av bl.a. manöverdon, lägesindikering, ventillägesställare och 
flänspackningar.
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Asahi är pionjärerna när det gäller ventiler av termoplast och 
erbjuder ett brett, högkvalitativt ventilprogram med fokus på 
de mest krävande industriella applikationerna. Asahi arbetar 
konsekvent med att utveckla materialen och ingen annan 
leverantör av termoplastventiler har samma prestanda vad 
gäller förhållandet mellan ventilens arbetstryck och tempera-
tur som Asahi. Lyma är idag med Asahi marknadsledande och 
vi har samarbetat sedan 1979.

Applikationer
Korrosiva vätskor inom bl a kemi-,  
pharma- och stålindustri samt 
energiverk.

• Svavelsyra
• Saltsyra
• Järnklorid
• Lut
• Betbad
• Fluorvätesyra
• Salpetersyra
• Skrubbervästskor
• Quenchvätskor
 M.fl.
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ASAHI MANUELL MEMBRANVENTIL TYP 14/15/72
Manuell avstängnings- eller reglerventil för korrosiva, trögflytande, förorenade eller slitande media.
Speciellt lämplig i applikationer där ventilen manövreras ofta. Ventilen är tät i båda flödesriktningarna
vid låga åtdragningsmoment. Ventilen finns med anslutningsmöjligheter för limmad, svetsad, gängad 
eller flänsad anslutning. Flänsad anslutning finns med både DIN och ANSI standard. Ventilen manövreras 
med handratt (låsbar som option) med visuell indikering, vilket ger en säker indikering av ventilens läge.

Dimensionsområde: DN15-250

Material: PP, PVDF, C-PVC eller PVC

Material membran: EPDM eller PTFE

Temperaturområde: -40 -+120°C

PTFE-MEMBRAN MED DIFFUSIONSSKYDD AV PVDF
Vid vätskor som diffunderar rekommenderas ett diffusionsskydd av PVDF. 
Skyddet motverkar att korrosiva gaser angriper ventilens spindel.

Membran av PTFE

Textilförstärkning

Stödmembran av EPDM
Diffusionsskydd av PVDF
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Tryck-/temperaturkurvor för övriga dimensioner, se lyma.com

Tryck-/temperaturkurvor för Asahi membranventil typ 14, DN15-100

Instruktionsfilm.  
Byte av membran 

Asahi membranventil
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ASAHI PNEUMATISK MEMBRANVENTIL TYP AI/AP/AV
Pneumatisk avstängnings- eller reglerventil för korrosiva, trögflytande, 
förorenade eller slitande media. Speciellt lämplig i applikationer där ventilen 
manövreras ofta. Ventilen finns med anslutningsmöjligheter för limmad, 
svetsad, gängad eller flänsad anslutning. Flänsad anslutning finns med både 
DIN och ANSI standard. Pneumatiskt dubbelverkande eller enkelverkande 
manöverdon. Direktmontage av magnetventil via Namur-anslutning samt 
ändlägesindikering.

Dimensionsområde: DN15-250

Material: PP, PVDF, C-PVC eller PVC

Material membran: EPDM eller PTFE

Temperaturområde: -20 -+120°C
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Tryck-/temperaturkurva för Asahi pneumatisk 
membranventil typ AI, DN15-50

Tryck-/temperaturkurvor för övriga  
dimensioner, se lyma.com.

Temperatur (°C)
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ASAHI VRIDSPJÄLLVENTIL TYP 57/56/75
Ventil avsedd för avstängning och reglering av aggressiva eller korrosiva vätskor. 
Ventilen kännetecknas av mycket goda flödesegenskaper och låga manöver- 
moment. Utbytbar manschett utgör även flänspackning på bägge sidor. Spjället 
är centriskt lagrat för maximal täthet, oavsett flödesriktning. Ventilen levereras i 
waferutförande för inspänning mellan flänsar. Manövreras med låsbar handspak, 
handväxel eller manöverdon som direktmonteras via montagefläns enl ISO 5211.

Dimensionsområde: DN40-600

Material: PP, PVDF eller PVC

Material tätningar: EPDM, FKM eller Viflon-F

Temperaturområde: -20 -+120°C

Tryck-/temperaturkurvor för övriga dimensioner, se lyma.com.
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ASAHI VRIDSPJÄLL TYP 56D/75D
Ventil avsedd för avstängning och reglering av aggressiva eller kor-
rosiva vätskor. Ventilhus av PDCPD och disk av PP eller PVDF med 
metallkärna gör att ventilen klarar mycket höga tryck och tempe-
raturfall. Ventilen har dessutom goda flödesegenskaper och låga 
manövermoment. Utbytbar manschett utgör även flänspackning på 
bägge sidor. Spjället är centriskt lagrat för maximal täthet, oavsett 
flödesriktning. Ventilen manövreras med handväxel eller manöver-
don som direktmonteras via montagefläns enl ISO 5211.

Dimensionsområde: DN400-600

Material: PDCPD/PP eller PDCPD/PVDF

Material tätningar: EPDM, FKM eller Viflon-F

Temperaturområde: -20 -+100°C

ASAHI VRIDSPJÄLLVENTIL TYP 58
Ventil avsedd för avstängning och reglering vid stora flöden av aggres-
siva eller korrosiva vätskor. Ett utmärkt val vid tex sjövattenapplika-
tioner. Vätskeberörda delar av material PDCPD, vilket gör ventilen lätt, 
ca 50% av vikten hos motsvarande metallventil. Utbytbar manschett 
utgör även flänspackning på bägge sidor. Spjället är centriskt lagrat 
för maximal täthet, oavsett flödesriktning. Ventilen manövreras med 
handväxel eller manöverdon som direktmonteras via montagefläns enl 
ISO 5211.

Dimensionsområde: DN700-1200

Material: PDCPD

Material tätningar: EPDM, FKM eller Viflon-F

Temperaturområde: 0 -+80°C
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ASAHI VRIDSPJÄLLVENTIL TYP 57L
Asahis välkända vridspjällventil typ 57 i lugtype-utförande, typ 57 L.  
Ventilen monteras mellan flänsar och bibehåller alltså sin tätnings- 
funktion även vid ensidigt montage! Perfekt för installation vid  
t ex pumpar då systemet inte behöver tömmas i samband med  
t ex pumpöversyn. Manöverdon kan direktmonteras via montage- 
fläns enl ISO 5211. I övrigt samma tekniska uppbyggnad som  
typ 57.

Dimensionsområde: DN80-250

Material: PDCPD/PP eller PDCPD/PVDF

Material tätningar: EPDM, FKM eller Viflon-F

Temperaturområde: -20 -+100°C
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ASAHI KULVENTIL TYP 21 
Avstängningsventil med fullt genomlopp, för aggressiva och
korrosiva vätskor. Flytande kula, dubbla spindeltätningar och
dubbla sätestätningar för maximal säkerhet. Ventilen finns med
anslutningsmöjligheter för limmad, svetsad, gängad eller flänsad 
anslutning. Flänsad anslutning finns med både DIN och ANSI stan-
dard. Ventilen manövreras med handvred (låsbart som option) eller 
manöverdon som direktmonteras via montagefläns enl ISO 5211.

Dimensionsområde: DN10-100

Material: PP, PVDF, C-PVC eller PVC

Material tätningar: PTFE/EPDM, PTFE/FKM 
eller PTFE/Viflon-F

Temperaturområde: -20 -+100°C

Tryck-/temperaturkurvor for övriga  
dimensioner, se lyma.com.

10-50 mm

Temperatur (°C)
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ASAHI TREVÄGS KULVENTIL TYP 23/23 H
Trevägsventilen typ 23 baserar sig på grundmodellen typ 21 och
har samma tekniska uppbyggnad. Flytande kula, dubbla spindel-
tätningar och dubbla sätestätningar för maximal säkerhet. Levereras
med T- eller L-borrad kula. Vertikal eller horisontell 3:e anslutning.
Ventilen finns med anslutningsmöjligheter för limmad, svetsad, 
gängad eller flänsad anslutning. Flänsad anslutning finns med 
både DIN och ANSI standard. Ventilen manövreras med handvred 
(låsbart som option) eller manöverdon som direktmonteras via 
montagefläns enl ISO 5211.

Dimensionsområde: DN15-100

Material: PP, PVDF, C-PVC eller PVC

Material tätningar: PTFE/EPDM, PTFE/FKM
eller PTFE/Viflon-F

Temperaturområde: -20 -+100°C
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ASAHI KLAFFBACKVENTIL TYP 33
Backventil med minimalt tryckfall som förhindrar återströmning av aggressiva, 
korrosiva eller nedsmutsade vätskor. Kan med fördel användas för starkt  
nedsmutsade media, i och med den fria öppningsarean. Avsedd för horisontellt 
eller vertikalt montage med flödesriktning uppåt. Ventilen har flänsad anslutning 
enl. DIN eller ANSI standard.

Dimensionsområde: DN15-200

Material: PP, PVDF, HI-PVC

Material tätning: EPDM, FKM, PTFE eller Viflon-F

Temperaturområde: -20 -+100°C
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ASAHI KULBACKVENTIL TYP 31/32
Förhindrar återströmning av aggressiva, korrosiva eller nedsmutsade vätskor.
Ventilens rörliga del är kulan. Avsedd för horisontellt eller vertikalt montage med
flödesriktning uppåt. Ventilen finns med anslutningsmöjligheter för limmad, svetsad,
gängad eller flänsad anslutning.

Dimensionsområde: DN15-100

Material: PP, PVDF, C-PVC eller PVC

Material tätning: EPDM eller FKM

Temperaturområde: -20 -+100°C

ASAHI BOTTENVENTIL TYP 30 
Ventilen förhindrar återströmning av aggressiva,
korrosiva eller nedsmutsade vätskor. Försedd med
silkorg. Ventilen finns med anslutningsmöjligheter
för limmad, svetsad, gängad eller flänsad anslutning.

Dimensionsområde: DN15-100

Material: PP, PVDF, C-PVC eller PVC

Material tätning: EPDM eller FKM

Temperaturområde: -20 - +100°C
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PVDF används ofta vid klorapplikationer i kombination med 
höga pH-värden. Detta ger många gånger upphov till blåsbild-
ningar i PVDF-materialet. För att undvika detta har Asahi tagit 
fram ett specialmaterial, EL-PVDF samt ett specialmembran, 
EL-PTFE. Tester har visat att ventiler i EL-utförandet ökar  
ventilens livslängd med 2–5 gånger, i jämförelse med PVDF.
Membranventiler och klaffbackventiler finns att tillgå i EL-PVDF.

ASAHI MEMBRANVENTIL TYP 14/15/72 EL
Manuell avstängnings- eller reglerventil för korrosiva, trögflytande, 
förorenade eller slitande media. Avsedd för bla klor och kloratapp-
likationer i kombination med höga pH-värden. Ventilen är tät i båda 
flödesriktningarna vid låga åtdragningsmoment. Ventilen har flänsad 
anslutning enl. DIN eller ANSI standard. Ventilen manövreras med 
handratt (låsbar som option) med visuell indikering, vilket ger en säker 
indikering av ventilens läge. Membranventilen typ 14/15/72 EL kan även 
levereras med pneumatiskt manöverdon.

Dimensionsområde: DN15-250

Material: EL-PVDF

Material membran: EL-PTFE

Temperaturområde: -40 -+120°C

Applikationer
• Klor med höga pH-värden
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ASAHI KLAFFBACKVENTIL TYP 33 EL
Backventil med minimalt tryckfall som förhindrar återströmning 
av aggressiva, korrosiva eller nedsmutsade vätskor. Avsedd för 
bla klor och kloratapplikationer i kombination med höga pH-
värden. Kan med fördel användas för starkt nedsmutsade media, 
i och med den fria öppningsarean. Installeras horisontellt eller 
vertikalt med flödesriktning uppåt.

Dimensionsområde: DN15-200

Material: EL-PVDF

Material tätning: EL-PTFE

Temperaturområde: -20 -+100°C
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ASAHI PNEUMATISK KULVENTIL TYP 21AR 
Extremt kompakt pneumatisk kulventil. Korrosionssäker konstruktion med manöverdon av
plast och enkelt underhåll med snabbkoppling mellan ventil och manöverdon. Manöverdonet
har linjär karakteristik och finns i dubbel- eller enkelverkande funktion (fjäderöppnande eller
fjäderstängde funktion). Förberett för direktmontage av magnetventil och ändlägesindikering.
Kulventilen är Asahis välkända ventil typ 21 eller typ 23 (trevägsventil) med flytande kula,
dubbla spindeltätningar och dubbla sätestätningar för maximal säkerhet. Ventilen finns med
anslutningsmöjligheter för limmad, svetsad, gängad eller flänsad anslutning. Flänsad anslutning 
finns med både DIN och ANSI standard.

Dimensionsområde: DN10-50

Material: PP, PVDF, C-PVC eller PVC

Material tätningar: PTFE/EPDM, PTFE/FKM 
eller Viflon-F

Temperaturområde: -20 -+100°C

Enkel demontering 
av manöverdon på 
ASAHi:s AR modell
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TRYCKHÅLLNINGSVENTIL TYP DHV
Ventil avsedd för rörsystem där ett konstant tryck skall hållas
”uppströms” ventilen. Den fungerar också som backventil, då det
är trycklöst på inloppssidan. Överströmningsfunktionen skyddar
systemet mot övertryck. Ventilen ställs in med justerskruven
och låses med kontramuttern. Tryckområde 0,3–10,0 bar.
För att undvika diffusion vid kemikalier som fluorvätesyra, 
saltsyra och salpetersyra kan ventilen förses med membran av 
ECTFE/PTFE. Manometeruttag är standard. Ventilen finns med 
anslutningsmöjligheter för limmad, svetsad, gängad eller flänsad 
anslutning.

Dimensionsområde: DN40-300

Material: PP, PVDF eller PVC

Material tätning: EPDM, FKM eller PTFE

Temperaturområde: -30 -+120°C

Dimensionsområde: DN8-50

Material: PP, PVDF, PTFE, PVC eller rostfritt stål

Material membran: PTFE/EPDM eller ECTFE/PTFE 

Temperaturområde: -30 -+100°C

MAGNETVENTIL TYP150/160
Direkt- eller servostyrd sätesventil för aggressiva vätskor. Ström-
löst stängd eller öppen funktion. Tryckområde: 0-2.0 bar (direkt-
styrd ventil) alternativt 0.3-6.0 bar (servostyrd ventil). Servostyrd 
ventil kräver ett differenstryck på minimum 0.3 bar. Kan levereras 
på förfrågan enligt ATEX II 2 G Ex m II T4.

Dimensionsområde: DN 10–50 

Matningsspänning: 24 v dc eller 230 v ac

Material hus: PVC, PP eller PTFE

Material tätning: EPDM eller FPM

Anslutning: muff eller inv gg 

Temperaturområde: 0- +50 °c

BACKVENTIL TYP RSK/FRSK
Kompakt backventil, som förhindrar återströmning av aggressiva, kor-
rosiva och nedsmutsade vätskor. Avsedd för installation mellan flänsar, 
horisontellt eller vertikalt montage med flödesriktning uppåt. Drifttryck 
5-8 bar. Tät vid baktryck 0.3 bar. Kan levereras med eller utan fjäder.

SMUTSFILTER 
Smutsfilter för korrosiva vätskor. Filterhuset är transparent 
(PVC DN15-100) och strömningstekniskt utformat. Enkel 
rengöring av silkorgen.

Dimensionsområde: DN15–500

Material Hus: PP, PVDF eller PVC

Material Silkorg: ETFE eller PVC

Maskvidd: 0,25–2.0 mm

Anslutning: Fläns enligt DIN PN10 eller ANSI 
150 lbs, limändar, svetsändar  
eller invändig gänga.

Temperaturområde: 0–+100 °C
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MEMBRANTRYCKFÖRMEDLARE TYP MDM
Med ASV membrantryckförmedlare kan man enkelt kontrollera och
mäta tryck med standard manometrar och tryckgivare. Tryckförmedla-
ren lämpar sig utmärkt i korrosiva applikationer och fungerar som en
korrosionsskyddande barriär mellan media och tryckgivare. Detta gör att
standardtryckgivare och manometrar kan användas. Tryckförmedlaren 
monteras genom limning, svetsning, gäng- eller flänsförband.

Dimensionsområde: DN20-25

Material: PP, PVDF eller PVC

Material membran: PTFE/EPDM

Temperaturområde: -30 -+120°C

TRYCKREDUCERINGSVENTIL TYP DMV
Tryckreduceringsventilen används för att reducera primärtrycket
till önskat konstant arbetstryck på sekundärsidan. Tryckområde
sekundärsida 0.5–9.0 bar. Manometeruttag på sekundärsidan.
Ventilen finns med anslutningsmöjligheter för limmad, svetsad, 
gängad eller flänsad anslutning.

Dimensionsområde: DN10-80

Material: PP, PVDF eller PVC

Material membran: PTFE/EPDM

Temperaturområde: -30 -+100°C
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EXNER REGLERVENTIL TYP 640/650
Bälgtätande, enkelsätig reglerventil med linjär eller likprocentig karakteristik, 
avsedd för reglering av temperatur, tryck, nivå eller flöde vid aggressiva och 
korrosiva vätskor. Används med fördel där syrafasta ventiler inte har tillräckligt 
korrosionsskydd eller som ett alternativ till ventiler av material Hastelloy,  
Monel etc. Ventilen levereras med flänsad anslutning och pneumatiskt eller  
elektriskt manöverdon samt ventillägesställare. Exner reglerventiler är ATEX 
godkända enligt ATEX approval (II 2G IIA).

Dimensionsområde: DN15-100

Material: Typ 640: PP eller PVC. 
Typ 650: PVDF eller PTFE.

Kv-värden: 0,2-90

Temperaturområde: -20 -+150°C

LINJÄR KARAKTERISTIK
Lämpligt vid nivåkontroll.

LIKPROCENTIG KARAKTERISTIK
Lämpligt vid flödes-, tryck- och
temperaturreglering.

Kv =
Q

31,6 p

Q  = Volymflöde ......................... m3/h

  = Vätskans densitet .............. kg/m3

 p = Tryckförlust (p1-p2) .......... bar

Kv = Ventilkapacitet .................. m3/h

bar

REGLERVENTILER
En reglerventils uppgift är att reglera ett flöde så att t ex önskat tryck, temperatur
eller flöde erhålls. Regleringen sker genom att ett tryckfall skapas över reglerventilen.
Ett tryckfall är en energiförlust, varför val och beräkning av reglerventiler måste
göras. Tryckfallet över reglerventilen beror bl.a. på ventilens Kv-värde, media, trycket
före och efter ventilen, temperaturen och flödet genom ventilen. Ventilens Kv-värde
definieras som den mängd vatten i m3/h som strömmar genom en given ventil vid ett
tryckfall av 1 bar. I amerikansk litteratur används Cv med sambandet: Cv=1,17xKv.

Applikationer
Reglering av temperatur, tryck, nivå eller flöden vid korrosiva vätskor 
inom kemi-, pharma-, pappers- och stålindustri samt energiverk.

• Svavelsyra
• Saltsyra
• Järnklorid
• Lut
• Betbad
• Fluorvätesyra
• Salpetersyra
• Kondensat
M.fl.
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Korrosionsbeständigt
manöverdon av GFRP

Montagefläns av rostfritt stål

PTFE-bälg

Bygglängd enl DIN 558-1 
(gäller för typ 650)

Visuell lägesindikering
Spindel av rostfritt stål, Hastelloy eller Titan

Utbytbart säte och kägla

Flänsanslutning enl 
DIN PN10 eller ANSI 150 lbs
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VENTILER
• FLUORPLASTLINADE VENTILER

För många typer av vätskor har inte rostfritt stål  
eller andra mer högvärdiga stålkvaliteter tillräcklig 
resistens mot korrosion.

Fluorplasterna PTFE och PFA karakteriseras av 
mycket god kemisk resistens kombinerat med ett 
stort temperaturområde.

Richters produktprogram av linade ventiler är 
omfattande och utmärkande är den robusta designen 
och den långa livslängden.
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RICHTER LINAD KULVENTIL TYP KN/F
Invändigt linad kulventil med fullt genomlopp, för aggressiva 
och korrosiva vätskor. Ventilen levereras med Richters paten-
terade ENVIPACK-system, en spindeltätning med PTFE-bälg, 
som hålls förspänd för att klara varma och kalla driftsfall. 
Samtliga mediaberörda delar har minst 3 mm tjock lining.  
Kula med integrerad spindel, vilket hindrar korrosions- 
skador. För slitande vätskor kan även kula av keramik (Al2O3) 
levereras. Bygglängd enl ISO/DIN 5752 R.1. Flänsanslutning enl 
DIN eller ANSI. Levereras i manuellt utförande med handspak/
handväxel eller manöverdon som direktmonteras via  
montagefläns enligt ISO 5211.

Dimensionsområde: DN15-200

Material: PFA/segjärn epoxylackerat 

Material sätesringar: PTFE

Temperaturområde: -60 -+200°C
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Applikationer
Korrosiva vätskor, starkt koncentrerade inom 
kemi-, pharma-, papper och stålindustri

• Järnklorid
• Salpetersyra
• Saltsyra
• Svavelsyra
• Fluorvätesyra
• Fosforsyra
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RICHTER LINAD VRIDSPJÄLLSVENTIL TYP NKS/NKL
Ventil avsedd för avstängning och reglering av aggressiva eller korrosiva
vätskor. Försedd med centriskt placerad spjällskiva. Flexibel tätning, med 
inlägg av silikon eller viton, gör ventilen gastät. Samtliga mediaberörda 
delar har minst 3 mm tjock lining. Levereras i standardutförande med fjä-
derboxpackning. Levereras i manuellt utförande med handspak/handväxel 
eller manöverdon som direktmonteras via montagefläns enligt ISO 5211. 
Typ NKS avsedd för inspänning mellan flänsar enligt DIN PN10. Typ NKL i 
s k lugtyp-utförande, enligt DIN PN10 vilket medför att ventilen bibehåller 
sin tätningsfunktion även vid ensidigt flänsmontage, t ex som ändventil. 
Ventilhuset utvändigt epoxylackerat.

Dimensionsområde: DN50-400

Material spjällskiva: PFA

Material tätning: PTFE

Temperaturområde: -40 -+200°C

RICHTER LINAD KULBACKVENTIL TYP BC/CV
Linad backventil för aggressiva, korrosiva, trögflyande eller smutsiga 
media. Samtliga mediaberörda delar har minst 4 mm tjock lining. 
Ventilen levereras med homogen eller ihålig kula och kan installeras 
vertikalt eller horisontellt. Bygglängd enligt DIN EN 558-1 och ISO 
5752. Flänsanslutning enl DIN eller ANSI.

Dimensionsområde: DN15-150

Material: PFA/segjärn epoxylackerat

Material kula: PTFE

Temperaturområde: -60 -+180°C
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RICHTER LINAT SMUTSFILTER TYP GSO
Linat smutsfilter med rakt genomlopp för mekanisk rening av aggres-
siva, korrosiva och nedsmutsade vätskor. Maskvidd 85-2000 μm. Rens-
ning sker från husets ovansida för bättre åtkomlighet. Epoxylackerat 
hus och samtliga bultar samt muttrar av rostfritt stål. Bygglängd enl 
ISO 5752 - R.1 (DIN EN 558-1 R.1). Flänsanslutning enl DIN eller ANSI.

Dimensionsområde: DN25-100

Material: PFA/segjärn epoxylackerat

Material filterinsats: ETFE

Temperaturområde: -60 -+150°C

RICHTER LINAD MEMBRANVENTIL TYP MV
Linad avstängnings- eller strypventil för aggressiva, korrosiva, trögflyt- 
ande eller smutsiga media. Speciellt lämplig i applikationer där ventilen 
manövreras ofta. Ventilen är tät i båda flödesriktningarna även vid låga 
åtdragningsmoment. Samtliga mediaberörda delar har minst 3 mm tjock 
lining. Ventilen är som standard försedd med visuell indikering vilket ger 
en säker visning av ventilens läge. Bygglängd enligt ISO 5752-R.1 (DIN 
3202 F1). Flänsanslutning enl DIN eller ANSI. Membranventilen typ MV 
kan även levereras med pneumatiskt manöverdon.

Dimensionsområde: DN15-200

Material: PFA/segjärn epoxylackerat

Material membran: PTFE

Temperaturområde: -30 -+150°C

98



RICHTER LINAT SYNGLAS TYP PSG/TSG/SGS
Två- eller trevägs linat synglas för visuell kontroll av aggressiva, 
korrosiva samt nedsmutsade vätskor. Levereras med epoxylackerat 
hus, invändigt PFA-linat och synglas av borosilikat. Samtliga bultar 
och muttrar av rostfritt stål. Huset har ingjutet virvelsteg, som ger en 
tydlig bild av genomströmningen. Flänsanslutning enl DIN eller ANSI. 
Linade synglas levereras också i utförande som backventiler.

Dimensionsområde: DN15-200

Material: PFA/segjärn epoxylackerat

Material glas: Borosilikat

Temperaturområde: -60 -+200°C

RICHTER LINAD SÄKERHETSVENTIL TYP KSE
Linad, bälgtätande säkerhetsventil för tryckavsäkring vid korrosiva 
applikationer. Levereras inkl gastät kåpa och lättverk. Öppningstryck 
0.1-13 bar. Flänsanslutning enl DIN eller ANSI.

Dimensionsområde: DN25/50-100/150

Material: PFA/segjärn epoxylackerat

Material säte/kägla: PTFE

Temperaturområde: -60 -+180°C
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RICHTER LINAD PROVTAGNINGSVENTIL TYP PA/F
Linad ventil för provtagning av aggressiva och korrosiva vätskor.  
Samtliga mediaberörda delar har minst 3 mm tjock lining. Enkel och 
säker provtagning via fjäderbelastad handspak. Flänsanslutning enl DIN 
eller ANSI. Till ventilen finns ett brett urval av tillbehör som glasflaskor, 
säkerhetsskåp och automatikutrustning.

Dimensionsområde: DN25-80

Material: PFA/segjärn epoxylackerat

Material säte/kägla: PTFE

Temperaturområde: -60 -+200°C

RICHTER LINAD TANKBOTTENVENTIL TYP TE/F
Invändigt linad tankbottenventil för aggressiva och korrosiva vätskor. 
Ventilen levereras med Richters patenterade ENVIPACK-system, en 
spindeltätning med PTFE-bälg, som hålls förspänd för att klara varma 
och kalla driftsfall. Samtliga mediaberörda delar har minst 3.5 mm tjock 
lining. Kula med integrerad spindel, vilket hindrar korrosionsskador. För 
slitande vätskor kan även kula av keramik (Al2O3) levereras. Levereras i 
manuellt utförande med låsbar handspak och som option med förlängd 
handspak. Flänsanslutning enl DIN PN10/16 DN80.

Ventilen är certifierad enligt DIN EN 12266-1, ADR: 2015 chapter 6.8: 
European Rules for Road Transport, DIN EN 14432: Tanks for the trans-
port of dangerous goods och RID: European Rules for Rail Transport.

Dimensionsområde: DN80

Material: PFA/segjärn epoxylackerat 

Material sätesringar: PTFE

Temperaturområde: -40–+180°C

Richters innovativa ventil typ TE/F löser problemen med begränsad 
tillförlitlighet och kort livslängd gällande tankbottenventiler.  
Richters linade ventil är konstruerad för starkt aggressiva och korrosiva 
vätskor. Ventilen är designad för ökad säkerhet och minskad totalkost-
nad. Den patentsökta lösningen är enkel och innovativ.
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RICHTER LINAD REGLERVENTIL TYP RSS
Linad, bälgtätande reglerventil med linjär eller likprocentig karakteristik, 
avsedd för reglering av temperatur, tryck, nivå eller flöde vid aggressiva och 
korrosiva vätskor. Samtliga mediaberörda delar har minst 3 mm tjock lining. 
Bygglängd enligt ISO 5752 series 1 (DIN EN 588-1 series 1). Flänsanslut-
ning enligt DIN eller ANSI. Ventilen levereras i manuellt utförande eller med 
pneumatiskt manöverdon.

Dimensionsområde: DN15-150

Material: PFA/segjärn epoxylackerat

Material filterinsats: ETFE

Temperaturområde: -60 -+180°C

RICHTER LINAD KULVENTIL FÖR REGLERING TYP KNR
Invändigt linad kulventil för reglering av aggressiva och korrosiva vätskor. Ventilen 
levereras med Richters patenterade ENVIPACK-system, som är en spindeltätning 
med PTFE-bälg, som hålls förspänd för att klara varma och kalla driftsfall. Samtliga 
mediaberörda delar med minst 3 mm tjock beklädnad. Kula typ “V-control” med 
integrerad spindel för likprocentig eller linjär karakteristik. Kv-värden från 1– 400. 
Manöverdon kan direktmonteras via montagefläns, enligt ISO 5211.

Dimensionsområde: DN15-200

Material: PFA/segjärn epoxylackerat 

Material sätesringar: PTFE

Temperaturområde: -60 -+200°C
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VENTILER
• KOMPOSITVENTILER

Kompositventiler är en perfekt ventillösning för korrosiva 
applikationer och mycket lämplig för installation i GAP och 
GRE-rörledningar. Ventilerna utmärks av låg vikt och robust 
design och kan därför även installeras i rörledningar av metall.

Ventilerna finns i olika utföranden som två- och trevägs 
kulventiler, vridspjällventiler, backventiler och reglerventiler.
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NIL-COR GLASFIBERARMERAD KULVENTIL  
TYP 310
Nil-cor kulventil typ 310 är tillverkad av Glasfiberarmerad vinylester
och är därmed en perfekt ventillösning för korrosiva applikationer 
och mycket lämplig för installation i GAP-rörledningar. Trots sin 
ringa vikt är ventilen mycket robust och kan därför även installerats
i linade rörledningar och rörledningar av metall. Ventilhuset är
tillverkat i ett stycke, vilket minimerar risken för läckage. Ventilen
levereras med utblåsningssäker spindel av Hastelloy C276 och 
tätningar av PTFE. Bygglängd enligt DIN 3202/F1 och flänsanslut-
ning enligt DIN 2501/PN16 eller ANSI cl 150lbs. Levereras i manuellt 
utförande med handspak/handväxel eller manöverdon som direkt-
monteras via ventilens montagefläns.

Dimensionsområde: DN25-250

Material ventilhus/kula: Glasfiberarmerad vinylester 

Material spindel: Hastelloy C276

Material sätesringar: PTFE

Temperaturområde: -45 -+120°C

Nil-cor är världsledande gällande glasfiber- och kolfiberarmerade ventiler. Ventilerna har installerats 
i över 300 000 applikationer runt om i världen och introducerades redan 1977. Ventilprogrammet 
omfattar två- och trevägs kulventiler, vridspjällventiler, backventiler och reglerventiler. Ventilerna 
tillverkas av olika material beroende på applikation:

Typ 300 Grafitfiberarmerad vinylester (konduktiv), option linad av keramik eller UHMW-PE
Typ 310 Glasfiberarmerad vinylester
Typ 410 Glasfiberarmerad Polysulfone
Typ 500XP Grafitfiberarmerad Novolac Epoxy
Typ 610XP Glasfiberarmerad Novolac Epoxy

Applikationer 
• Saltvatten
• Sjövatten
• Lösningsmedel
• Syror
• Natriumhypoklorit
• Petroleumprodukter

Nil-Cor®
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VENTILER
• DAMPERS

Dampers eller rökgasspjäll används för avstängning 
eller reglering. Typiska processer är rökgasrening inom 
avfallsförbränning, gjuteri, luftrening inom kemi och 
farmaceutisk industri samt som brandskydd för plast-
ledningar. Vi har ett komplett sortiment av dampers 
av plast-, komposit- och stålkonstruktioner för alla 
förekommande applikationer.
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RÖKGASSPJÄLL TYP 4050
Robust gasspjäll för avstängning eller reglering av processgasledningar. Centriskt lagrat spjäll 
med 99.5% täthet. Rökgasspjället manövreras manuellt eller via manöverdon.

Dimension: Cirkulärt DN200-3000 alternativt rektangulärt 50/50-1500/3000

Material: PP, PVDF, FRP, FRP/PFA, FRP/E-CTFE, stål 1.4404/1.4571 och stål 1.4876/1.4828

Temperaturområde: Upp till 900°C
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RÖKGASSPJÄLL TYP 4050/2
Robust gasspjäll med dubbla spjäll för avstängning i processgasledningar.  
Centriskt lagrade spjäll och spärrluftsystem med 100% täthet.  
Rökgasspjället manövreras manuellt eller via manöverdon.

Dimension: Cirkulärt DN200-3000 alternativt rektangulärt 50/50-1500/3000

Material: Stål 1.4404/1.4571 och stål 1.4876/1.4828

Temperaturområde: Upp till 900°C

Sena Plastics är ett schweiziskt familjeföretag med 
mångårig erfarenhet av avancerade plast-, komposit- 
och stålkonstruktioner.

Bolaget konstruerar, tillverkar och installerar syste-
men i framförallt process- och maskinindustrin, energi, 
kemi- och läkemedelsindustrin. Typiska processer är 
rökgasrening inom avfallsförbränning, gjuteri, luftrening 
inom kemi och farmaceutisk industri samt som brand-
skydd för plastledningar.
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RÖKGASSPJÄLL TYP 4100
Robust gasspjäll för avstängning eller reglering av process-
gasledningar. 100% täthet via ett unikt tryck-vakuumsys-
tem. Detta system möjliggör att reglera ventilens tätnings-
grad vilket förlänger tätningens livslängd och ger mycket 
låga vridmoment för att manövrera ventilen. Rökgasspjället 
manövreras manuellt eller via manöverdon. TÜV testat, 
gastätt enligt DIN 3230 Part 3, BO, läckageklass 1.

Dimension: Cirkulärt DN200-3000 alternativt 
rektangulärt 50/50-1500/3000

Material: PP, PVDF, FRP, FRP/PFA, FRP/FEP

Temperaturområde: Upp till 180°C

Applikationer
• Processgasrening
• Avfallsbränningsanläggningar
• Brandskydd för plaströrledningar
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VENTILER 
• KERAMISKA VENTILER

Keramiska ventiler är avsedda för tuffa 
applikationer som slitande och korrosiva 
flöden med höga temperaturer. 

Vi erbjuder ett komplett sortiment 
av keramisk utrustning med allt från rör, 
ventiler, pumpar och slangar.
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Fujikin har sedan de utvecklade världens första keramiska 
kulventil 1975 varit ledande inom området. Idag tillverkas andra 
generationens ventiler utifrån ett modulsystem. Ventilerna är 
lämpade för tuffa applikationer, höga temperaturer samt vid 
slitande och korrosiva media.

FUJIKIN KERAMISK KULVENTIL
Invändigt keramiskt linad kulventil med fullt genomlopp för slitande och 
korrosiva flöden. Spindeln har ett o-rings system och packbox i kolfylld 
PTFE vilket ger bra temperaturegenskaper och motverkar kallflytning. 
Kulan tätar direkt mot hus/säte (keramik mot keramik). Samtliga ventiler 
är försedda med ett ”skvallerhål” för att omedelbart indikera eventuellt 
invändigt läckage.  Kulventilen kan levereras i utförande för reglering med 
sk reglerkula med linjär karaktäristik. Ventilen manövreras med handspak, 
handväxel, pneumatiskt eller elektriskt manöverdon. Ventilerna från Fujikin 
har ett unikt serienummer på samtliga ingående keramiska delar. Stor varia-
tion av reglerkulor gör att ventilen kan skräddarsys för din applikation.

Dimensionsområde: DN15–150

Material: Aluminiumoxid 99.5%/Rostfritt stål AISI304  
Andra material på förfrågan.

Temperaturområde: Upp till 200°C. Specialvarianter upp till 600°C
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FUJIKIN KERAMISK REGLERVENTIL
Invändigt keramiskt linad sätesventil med linjär karakteristik för 
reglering av mycket slitande, högtempererade och/eller korrosiva 
medier. Ventilen har en unik självrensande keramisk packbox. 
Spindeln tätar direkt mot hus/säte (keramik mot keramik). 
Ventilen levereras med flänsad anslutning och pneumatiskt  
dubbelverkande eller enkelverkande manöverdon samt ventil- 
lägesställare. Monteras mellan flänsar och levereras med  
pneumatiskt eller elektriskt manöverdon samt ventillägesställare.
Ventilerna från Fujikin har ett unikt serienummer på samtliga 
ingående keramiska delar.

Dimensionsområde: DN15–50

Material: Aluminiumoxid 99.5%/Rostfritt stål AISI304  
Andra material på förfrågan.

Cv-värden: 0,35–35

Temperaturområde: Upp till 200°C. Specialvarianter upp till 600°C.
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VENTILER
• SLANGVENTILER

Slangventiler används framförallt vid applikationer som stoft, 
granulat, slitande eller viskösa medium såväl som för vätskor och 
gaser. Den speciella konstruktionen av manschetten gör att den 
alltid sluter tätt i mitten av genomloppet.

Genom att trycksätta slangventilens kammare med luft eller 
vatten komprimeras slangen och flödet blockeras. Tack vare den 
elastiska slangen bibehålls funktionaliteten på ventilen även vid 
väldigt frekvent manövrering. 

Som alternativ till den med luft eller vatten styrda ventilen kan 
vi även erbjuda manuellt manövrerade ventiler eller ventiler med 
pneumatiskt manöverdon.
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HOMATIC SLANGVENTIL TYP 00/10/20/21/41
Luftstyrd slangventil med fullt genomlopp för exempelvis avloppsvatten, kalk, slam, 
flygaska, kol och sand. Robust konstruktion med tjockt slitgummi som garanterar tät 
avstängning även om mediet innehåller större partiklar. Eventuellt vidhäftande material 
avlägsnas vid manövrering av slangen. Ventilen manövreras genom att luft eller vatten 
pressas in i huset och klämmer ihop slangen. Slangen är cordarmerad för ökad livslängd.
Ventilen ansluts i rörsystemet via invändig gänga eller flänsanslutning enligt DIN.

GALASSI MANUELL OCH PNEUMATISK SLANGVENTIL TYP GS
Ventil avsedd för avstängning av slitande och svårhanterliga media i torrt, flytande 
samt gasformigt tillstånd. Fullt genomlopp, vilket ger minimala tryckförluster. Robust 
konstruktion med tjockt slitgummi, som garanterar tät avstängning även om mediet 
innehåller större partiklar. Eventuellt vidhäftande material avlägsnas vid manövrering  
av slangen. Ventilhuset epoxylackerat för yttre korrosionsskydd. Flänsanslutning  
enl DIN PN10 eller ANSI 150lbs. Ventilen manövreras manuellt alternativt med  
pneumatiskt manöverdon.

Dimensionsområde: DN10-150

Material ventilhus: POM eller Aluminium

Material slang: NR, NBR, EPDM, FPM, CR eller CSM

Temperaturområde: Upp till +100°C

Dimensionsområde: DN10-350

Material ventilhus: Gjutjärn, Aluminium eller segjärn

Material slang: NR, NBR, EPDM, FPM, CR eller CSM

Temperaturområde: Upp till +100°C
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VENTILER
• PNEUMATISKA MANÖVERDON
• TILLBEHÖR

Ett manöver- eller ställdon är helt enkelt en "motor" som används 
för att manövrera ventilen. Manöverdon är avsedda för on/off eller 
reglering. Manöverdonens konstruktion delas huvudsakligen upp i två 
typer, 90°-don eller flervarviga.

Pneumatiska manöverdon finns i två utföranden: Dubbel- eller 
enkelverkande manöverdon. Med ett dubbelverkande don behöver 
du trycka luft in i donet både för att stänga och öppna. Med ett 
enkelverkande don behövs luft endast åt ett håll, det andra hållet 
sköts med fjädrar. 

Pneumatiska manöverdon finns också som flervarviga och används 
då främst till reglerventiler. 

För att styra lufttillförseln vid on/off manövrering används ofta en 
magnetventil. Indikering av manöverdonets läge görs med hjälp av 
induktiva eller mekaniska gränslägesgivare. 

Vid reglering används en ventillägesställare (positioner) för att 
kommunicera med donet. Det finns flera olika alternativ för styrning, 
vanligtvis 4–20 mA eller ett kommunikationsprotokoll kallat fältbuss. 
Dessa finns i olika standarder, tex Profibus, MODbus eller HART.
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ÄNDLÄGESBOX
Ändlägesbox med induktiva gränslägesgivare eller
mekaniska gränslägesbrytare för indikering av
öppet/stängt ventilläge. Visuell indikering i locket.

MAGNETVENTIL NAMUR
5/2- och 3/2-läges magnetventil med Namuranslutning för  
direktmontering på pneumatiska manöverdon. Inkl. kabel-
huvud. Standardspänning: 24VAC, 110VAC, 240VAC eller 
24VDC. Skyddsklass IP 65.

PRISMA PNEUMATISKA MANÖVERDON 
TYP PP och TYP PA
Korrosionsbeständigt manöverdon i glasfiberarmerad
polyamid (typ PP) och rilsanbelagd aluminium (typ PA).
Manövrering 0º - 90º med linjär karakteristik för on/off
och reglering av t ex kul- och vridspjällventiler. Manöver-
donen levereras i dubbel- eller enkelverkande utförande,
med visuell indikering av ventilläget. Namuranslutning
för magnetventil och montage enligt ISO-5211 och
DIN-3337 för enkelt montage till ventiler. Manöverdonen
uppfyller direktiven enligt DEP 97-23-CE, ATEX 94-9-CE
Directive samt ATEX EXII2GDT6 Certification.

HASTIGHETSREGLERING
För noggrann justering av manövertid, öppna och stäng (pneuma-
tiskt dubbelverkande manöverdon) samt manövertid i fjäderrikt-
ningen (pneumatiskt enkelverkande manöverdon). Justerbart flöde
i returriktning från donet.

Passar alla pneumatiska vriddon med Namuranslutning. 
Strypbackventilen är tillverkad av eloxerad aluminium och kan som 
option levereras med specialeloxering för korrosiva miljöer.
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VENTILLÄGESSTÄLLARE (positioner)
Ventillägesställarens uppgift är att ombesörja att en given 
styrsignal från regulatorn motsvarar en bestämd ventilöppning. 
PMV D30 Digital lägesställare erbjuder intelligent och tillförlitlig 
ventilstyrning. Den är kompakt och är anpassad för enkel-
verkande, dubbelverkande, vridande och linjära ställdon. Den 
fjäderbelastade spindeln gör att montaget blir glappfritt, vilket 
krävs för noggrann reglering. D30 är tillgänglig med 4-20 mA 
och HART-kommunikation plus integrerade gränslägesbrytare 
och lägesåterföring. Användarvänligt menysystem med grafisk 
LCD-display plus LED-indikering är standard.

Manöverdon storlek PPW PP00 PP10 PP20 PA25 PA30 P40 PA50 PA60 PA70

Asahi vridspjällventil typ 57/57L/56/75 PP/PP/EPDM DN 40-50 65-80 100-125 150 200 250-300 350-450 500-600

Asahi vridspjällventil typ 57/57L/56/75 PP/PVDF/VIFLON-F DN 40-50 65-80 100-125 150 200 250 300-350

Asahi kulventil typ 21 DN 15-50 65 80-100

Richter vridspjällventil typ NKS/NKL DN - 50 80 100 150-200 250 300-400

Richter kulventil typ KN/KNR DN 15-25 40 50 80-100 150-200

Dimensioneringstabell Prisma enkelverkande pneumatiska manöverdon
Manöverdon storlek PPWS PP00S PP10S PP20S PA25S PA30S P40S PA50S PA60S PA70S

Asahi vridspjällventil typ 57/57L/56/75 PP/PP/EPDM DN 40 50 65-80 100-125 150 200 250-350 400-500

Asahi vridspjällventil typ 57/57L/56/75 PP/PVDF/VIFLON-F DN 40 50 65-80 100-125 150 200-250 300-350

Asahi kulventil typ 21 DN 15-32 40-50 65-80 100

Richter vridspjällventil typ NKS/NKL DN - - 50 80 100 150 200-300 350-400

Richter kulventil typ KN/KNR DN - 15-20 25-40 50 80-100 150-200

Dimensioneringstabell Prisma dubbelverkande pneumatiska manöverdon 

Dimensioneringen är övergripande och baserad på differenstryck 10 bar (e) över ventilen samt ett tillgängligt 
manövertryck till manöverdonet på 6 bar (e)

Tabellerna tar inte hänsyn till variationer i driftsförhållanden som kan förändra vridmomenten.  
Dimensionering för avvikande driftsförhållanden lämnas på begäran.
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