A nossa tecnologia. O seu sucesso.
Bombas Válvulas Assistência Técnica

BOAX-B Válvula de borboleta de
vedante elástico e disco centrado
Aplicações:
Circuitos de água, AVAC,
fuel, óleos e gás
Instalações industriais
Controlo no abastecimento
de água potável (sector
alimentar, tratamento,
distribuição), de águas sujas
e da irrigação
Mais informações em:
www.ksb.com/products

CERT

BOAX-B CR (com manípulo)

O seu contacto:

BOAX-B Mat E
Actuador Eléctrico

BOAX-B Mat P
Actuador Pneumático

BOAX-B MN/MR
com redutor

BOAX-B Válvula de borboleta de
vedante elástico e disco centrado
Versátil
Disponível com actuadores manuais de manípulo ou redutor
e volante ou com actuadores pneumáticos ou eléctricos.
Vedação perfeita sem fugas
O sistema de vedação único AMRING® proporciona um fecho
estanque da válvula e uma barreira impermeável à atmosfera exterior.
■

O disco da válvula maquinado esfericamente e a equivalente
moldagem esférica do vedante garantem a estanquidade,
mesmo que a válvula seja actuada frequentemente.

■

A vedação nas flanges é assegurada directamente pelo vedante;
não é necessária qualquer junta adicional.

Vida útil alargada, sem manutenção
■

Só o disco e o vedante entram em contacto com o fluido.

■

Sem risco de corrosão, desmontagem facilitada.

■

A ligação ranhurada ou por chavetaentre disco e veio assegura
a óptima transmissão de potência.

Certificação de produto
■

Certificados segundo DVGW (Alemanha), ACS (França),
Sujeito a modificações técnicas sem aviso prévio

WRAS (Inglaterra).
■

Cumpre a Directiva 97/23/EC de equipamentos sob pressão.

Tipos de actuador

Tipos de corpo
OPEN

Redutor [MN ou MR]

Pneumático [ACTAIR]
H

OP

EN

SE
CLO

Manípulo [CR]

Eléctico [ACTELEC]

Veio
Disco

Tipo «wafer» (T1)
[DN 650 a 1000]

Ferro fundido esferoidal JS1030

Diâmetro nominal

DN 40 a 1000

Aço inox 1.4029

Pressão de serviço

DN 40 a 200: 16 bar / 230 psi
DN 250 a 1000: 10 bar / 145 psi

DN 40 a 1000: Ferro fundido esferoidal JS1030
DN 40 a 1000: Aço inox 1.4308
DN 40 a 600: Bronze-alumínio CC333G

Vedante
(AMRING® liner)

Tipo «full-lug» (T4) Tipo angeado (T5)
[DN 40 a 600]
[DN 150 a 1000]

Dados técnicos

Materiais
Corpo

Tipo «semi-lug» (T2)
[DN 40 a 600]

EPDM (água potável)
NBR (alto conteúdo em nitrilo)
Viton (elastómero uorado)

Temperatura

Tipos de ligação

KSB, Bombas e Válvulas, SA
R. Carlos Lopes, Parque Empresarial Albiz, D1
2635-206 Rio de Mouro (Portugal)
www.ksb.pt

de -10 °C a +110 °C (EPDM)
de -5 °C a +90 °C (NBR)
de -20 °C a +65 °C (Viton)
EN 1092 PN 10 ou PN 16
ASME B16.1 cl. 125, B16.5 cl. 150 ou B16.47 cl. 150
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