
PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru s ploch˘m tûsnûním. Ventil není 
zpÛsobil˘ k regulaci. Vyrábí se ve ãtyfiech materiálov˘ch 
provedeních:

Vhodnost materiálového provedení v závislosti na provozní 
látce je nutno projednat s v˘robcem.

Technick˘ popis
Tlakomûrov˘ ventil je armatura slouÏící k uzavfiení prÛtoku 
provozní látky. Tûleso je v˘kovek. Po uzavfiení ventilu slouÏí k 
vypu‰tûní provozní látky mezi ventilem a tlakomûrem 
odvzdu‰Àovací ‰roub. Pokud by do‰lo v provozu ventilu k 
netûsnosti ucpávky, je tfieba dotáhnout ucpávkovou matici, 
popfi. doplnit nebo vymûnit ucpávkové tûsnûní. Tûsnûní 
vfietene bezasbestové.

Materiál
Pro normální provozní tekutiny a urãité agresivní látky se volí 
materiálové provedení tûlesa a ostatních dílÛ dle tabulky (po 
dohodû s v˘robcem). V ostatních pfiípadech volí v˘robce 
materiál podle pracovních podmínek (viz âSN 13 3060,ãl. 19) 
a pro parní kotle a jiná tlaková zafiízení ve shodû s pfiíslu‰n˘mi 
pfiedpisy. Materiálové provedení se oznaãuje doplÀkovou 
ãíslicí oddûlenou od ãísla normy. 
Vfieteno korozivzdorná ocel, pfiíp.

korozivzdorná ocel autenitická 
Nátrubková pfiípojka korozivzdorná ocel, pfiíp. 

konstrukãní ocel
Ruãní kolo plast

Zkou‰ení
Ventil je zkou‰en podle âSN 13 3060 a âSN 13 7501.

Ovládání
Ruãním kolem.

MontáÏ
Ventil je moÏno montovat v libovolné poloze. 

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D D1 L V Z S DK kg Objednací ãíslo

M 20 � 1,5 M 20 � 1,5    .5 80 100 4 27 80 0,64 111 0410

M 20 � 1,5 M 20 � 1,5   .3 80 100 4 27 80 0,64 111 0405

M 20 � 1,5 M 20 � 1,5   .4 80 100 4 27 80 0,64 111 0413

M 20 � 1,5 M 20 � 1,5   .2 80 100 4 27 80 0,64 111 0412

Pracovní 
stupeÀ

Nejvy‰‰í pracovní
teplota [°C]    pfietlak [MPa] 

Materiálové 
provedení

I 200 25 z mosazi       .5

II 300 63
z korozivzdorné 
oceli .3

VII 500 63
z korozivzdorné 
austen. oceli .4

VIII 525 63
z konstrukãní        
oceli slit.       .2
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Pfiipojení
âepem a nátrubkovou pfiípojkou.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa
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