
Przepustnica 

(zawór motylkowy) 
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Przepustnica 

• Używana do dławienia i zamykania
przepływu

• Wymiary: od DN 40 do DN 200 mm, wg
DIN 3202 K2 i ISO 5752 długość
zabudowy średnia, DN 250-300 mm, seria
DIN 3202 K3  oraz ISO 5752 długie

• Ciśnienie robocze 16 bar przy
temperaturze 20 °C

• Materiał korpusu: GR-PP, odporny na
promieniowanie UV

• Wymienny dysk dostępny z materiałów
PVC-U, PP-H, CPVC, ABS lub PVDF

• Owalne otwory w korpusie zapewniają
dopasowanie do kołnierzy różnych
standardów. Korpus wyposażony jest w
wkładki z ABS do centrowania kołnierzy i
śrub aż do średnic DN  200, owiercenia
DN 250 i DN300 dostępne na zamówienie
w różnych standardach

• Wersja manualna z dźwignią ręczną z
HIPVC, dostarczana wraz z blokadą,

możliwość ustawienia dysku w 10 
pozycjach (co 10°) dla łatwej regulacji 
przepływu 

• Możliwość instalacji przekładni oraz
siłowników przy użyciu górnego kołnierza 
GR-PP  o standardowych wymiarach 
przyłączeniowych (ISO 5211  F05, F07, 
F10), aż do DN 200, przyłączenia F10, 
F12, F14 bez górnego kołnierza dla DN 
250-300 

• Specjalna wersja LUG PN 10 ze
specjalnymi wkładkami gwintowanymi AISI 
316  ze stali nierdzewnej (DN 2501 lub 
ANSI 150) 

• Wymienne wykładziny z EPDM, FPM, lub
NBR 

• Możliwy montaż na końcu rurociągu lub
jako armatura do szybkiego poboru cieczy 
np. przy zbiornikach 

 SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY      PRZEKŁADNIA        SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY  DŹWIGNIA RĘCZNA 



FK PVDF 

Legenda 

d średnica zewnętrzna rury w mm 

DN nominalna średnica wewnętrzna w mm 

PN ciśnienie nominalne (najwyższe 
dopuszczalne ciśnienie robocze w barach, 
dla wody 20 °C) 

g masa w gramach 

U liczba otworów 

s grubość ścianki 

SDR SDR = ds. 

PVC-U polichlorek winylu niezmiękczony 

PP-H polipropylen (homopolimer) 

PP-GR polipropylen wzmocniony włóknem 
szklanym 

PVC-C chlorowany polichlorek winylu 

ABS  akrylonitryl-butadien-styren 

PVDF polifluorek winylidenu  

HIPVC wysokoudarowy PVC 

EPDM elastomer etylenowo-propylenowo-
dienowy 

FPM elastomer fluorowy 

NBR elastomer nitrylowy 

PTFE politetrafluoroetylen 

PE polietylen 

Materiał dysku 
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Dane techniczne

1 Maksymalny moment obrotowy przy 
najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu 
roboczym 

2 Wykres strat ciśnienia 

3 Zależność przepływu od kąta otwarcia 

4 Wykres ciśnienie/temperatura dla wody  
i nieszkodliwych płynów, na które materiał 
 jest ODPORNY (uwzględniając spółczyn- 

  nik bezpieczeństwa na 25 lat). 
5 Wskaźnik przepływu kv100. 

Wskaźnik kv100 oznacza przepływ wody  
w l/min dla temperatury 20 °C i różnicy 
 ciśnień 1 bar przy całkowicie otwartym 
 zaworze. 

Wymiary 

Długości zabudowy przepustnic FK odpowiadają 
standardom: ISO 5752 (DN 40-200 zabudowa 
średnia 25, DN 250-300 zabudowa długa 16); DIN 
3202 (DN 65-200 K2, DN 250-300 K3). 
Owalne otwory w korpusie przepustnicy pozwalają 
na połączenie kołnierzy z różnymi owiertami: 

- DIN 2501, ISO DIS 9624,UNI 2223 
- BS 10 tabela D/E 
- ASA B16,5 klasa 150 
- JIS 2212 (K10 z wyjątkiem 
  DN 200/DN 300), JIS 2212 
  (K5 z wyjątkiem DN 50) 
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PRZEPUSTNICA, wersja manualna, dysk z PVDF

PRZEPUSTNICA 
z górnym kołnierzem przygotowanym do montażu siłownika, dysk z PVDF

PRZEPUSTNICA 
z przekładnią ręczną, dysk z PVDF 

* ISO-DIN ** ANSI B.16.5 150
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Zakres: DN 65-200 mm 
Standard: DIN2501 lub ANSI 150 
PN 10 (DN 65-200) bar przy temp. 20 °C (jako 
zakończenie rurociągu). 
Przepustnice FK LUG są zrobione z polipropylenu 
wzmocnionego włóknem szklanym z 

gwintowanymi wkładkami AISI 316 ze stali 
nierdzewnej. 
Ta wersja umożliwia umocowanie śrub 
bezpośrednio w korpusie zaworu, aby użyć go jako 
zaworu końcowego. Podczas konserwacji można 
zdemontować stronę odpływu pozostowiając pod 
ciśnieniem rurociąg od strony napływu.
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Akcesoria 

Zestaw regulacyjny RF pozwala na płynną i 
precyzyjną regulację przepływu przez zawór. 

Zestaw RF umożliwia ustawianie dysku w 
dowolnej pozycji pomiędzy 0° (zamknięta pozycja) 
a 90° (otwarta pozycja)

Pozycja Wyszczególnienie Materiał Szt. 

1 Zapadka GR-PP 1
2 Śruba Stal nierdzewna 2 
3 Podkładka Stal nierdzewna 2 
4 Nakrętka Stal nierdzewna 2 
5 Zatyczka ochronna PE 2
6 Śruba Stal nierdzewna 1 
7 Płytka dystansowa PVC-U 1 
8 Dźwignia HIPVC 1
9 Podkładka Stal nierdzewna 1 

10 Śruba Stal nierdzewna 1 
11 Zatyczka PE 1
12 Podkładka Stal nierdzewna 1 
13 Pokrętło PP 1
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Akcesoria 

Zestaw MS umożliwia instalację na przepustnicy 
FK/LM skrzynki przyłączeniowej z mechanicznymi 
lub indukcyjnymi wyłącznikami krańcowymi.  

To akcesorium jest używane, aby sygnalizować na 
panelu kontrolnym pozycję zaworu (otwarty-
zamknięty). Zestaw może być łatwo zabudowany 
na przepustnicy FK już zainstalowanej.

Elektromechaniczny Indukcyjny NAMUR* 
* należy stosować ze wzmacniaczem
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Siłowniki 

Przepustnica może być dostarczona, na życzenie, 
wraz z siłownikiem. Możliwość używania 
standardowych pneumatycznych lub elektrycznych 

siłowników, lub przekładni redukcyjnej, z 
wykorzystaniem małego adaptera kołnierzowego z 
GR-PP o wymiarach przyłączeniowych wg ISO 
5211 F05, F07, F10 (DN 40-200); F10, F12, F14 
(DN 250-300).

Wymiary śrub używanych do zabudowy między kołnierzami 

* Nominalna wartość momentu obrotowego potrzebna do dokręcenia śrub połączeń
kołnierzowych. Moment dokręcenia śrub dla prób ciśnieniowych (1,5 x PN przy temp.
20 °C) dla nowych lub przesmarowanych śruby).
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Pozycjonowanie wkładek centrujących 

Wkładki muszą być wsunięte osiowo w owalne 
otwory korpusu zgodnie z oznaczeniami na  

przepustnicy odpowiadającymi właściwej średnicy i 
typowi owiercenia kołnierzy (jak pokazano w tabeli 
poniżej). 

DN 250‐300 
niestandardowe typy owiercenia dostępne na życzenie 
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Łączenie 

Przed instalacją przepustnicy FK zaleca się 
 sprawdzenie, czy średnica wewnętrzna tulei 
kołnierzowej pozwala na całkowite otwarcie  
dysku (patrz Tab. A, I min.) 

W przypadku rurociągów z PVDF-PP-PE średnica wewnętrzna zależy od wskaźnika SDR. Niektóre wymiary, 
zdefiniowane w tabeli C, zarówno w przypadku tulei kołnierzowych długich, jak i krótkich muszą być 
dodatkowo obrobione mechanicznie (patrz kąt a i wymiar k) lub w inny sposób musi zostać spełniony warunek 
możliwości całkowitego otwarcia dysku przepustnicy (np. podkładki dystansowe). 
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Tuleja kołnierzowa, wersja krótka lub długa wg DIN 16962/16963-
ISO DIS 10931 z kołnierzem luźnym 
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Połączenie z rurociągiem 

1) Zainstalować dźwignię ręczną na korpusie
przepustnicy, używając dołączonej śruby.
Przed połączeniem tulei kołnierzowej z
rurą należy sprawdzić, czy kształt tulei
umożliwia pełne otwarcie dysku.

2) Wsunąć wkładki centrujące w otwory
zgodnie z pozycją wskazaną w tabeli od
strony z wytłoczonymi symbolami D i DN,
aby połączenie przy pomocy przeciw-
kołnierzy i śrub było łatwiejsze (DN 40-
200) 

3) Umieścić przepustnicę pomiędzy dwoma
tulejami kołnierzowymi. Zaleca się montaż 
armatury z dyskiem w pozycji częściowo 
zamkniętej i sprawdzenie, czy kołnierze są 
równo zamontowane. Nierówny montaż 
może spowodować wyciek. 

4) Przed dokręceniem śrub, zaleca się
otwarcie dysku, aby nie doszło do 
uszkodzenia wykładziny uszczelniającej. 

Śruby muszą być dokręcone równomiernie 
"na krzyż". Nie należy przekraczać 
nominalnego momentu obrotowego 
wskazanego w tabeli. 

5) Armatura jest dwukierunkowa i może być
zainstalowana w każdej pozycji. 
Dodatkowo może być zamontowana na 
końcu rurociągu lub na zbiorniku. 

6) Podczas montażu zaleca się
przesmarować uszczelki gumowe (nie 
używać olejów mineralnych do uszczelek z 
EPDM). 

7) Pozycja zabudowy (kąt między osią
przepustnicy a poziomem) w zależności 
od czystości przepływającego medium: 
- medium mocno zanieczyszczone:  
min. 45°  
- medium z zawiesiną: poziomo 
- medium niezanieczyszczone: pionowo

8) Aby zablokować przepustnicę w pozycji
zamkniętej, należy odsunąć zaślepkę na
górnej części dźwigni ręcznej i przesunąć
suwak w pozycję LOCK.
- Aby obrócić dysk w określoną pozycję,
opisany powyżej suwak musi być

ustawiony w pozycji FREE. 
- Do szybkiego przestawienia pozycji 
dysku podciągnąć dźwigienkę blokady 
znajdującą się pod dźwignią ręczną i bez 
zwalniania jej przesunąć suwak w pozycję 
FREE.

Zawory z siłownikami powinny 
być zamontowane odpowiednio 
jak na rysunku (fig. 1). 
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Demontaż 
1) Usunąć zatyczkę ochronną (3) i odkręcić

śrubę (4) wraz z podkładką (5) 
2) Zdjąć dźwignię ręczną (2)
3) Wykręcić śruby (7) wraz z podkładkami (10) z

korpusu (19)
4) Usunąć zatyczkę ochronną (20) i odkręcić

śrubę (21) wraz z podkładką (22)
5) Wyciągnąć trzpień (14) i dysk (25)
6) Usunąć podkładki ślizgowe (23) i (tylko dla

DN 65-200) O-ring (24)
7) Wyciągnąć wykładzinę uszczelniającą (26) z

korpusu (19)
8) Usunąć pierścień osadczy (13) i (tylko dla DN

65-200) tulejkę (16)
9) Zdjąć (tylko dla DN 65-200) O-ringi (15) i

(17,18)
Montaż 
1) Umieścić wykładzinę uszczelniającą (26) w

korpusie (19) 

2) Ustawić uszczelki (17 i 18) na trzpieniu (14)
3) Nasunąć uszczelki (15) na tulejkę (16), a

następnie tulejkę na trzpień (14); zablokować
tulejkę pierścieniem osadczym (13)

4) Umieścić o-ringi (24) i podkładki ślizgowe (23)
na dysku (25), następnie dysk w korpusie
(19), po przesmarowaniu wykładziny
uszczelniającej (26)

5) Wsunąć trzpień (14) przez korpus (19) i dysk
(25)

6) Dokręcić śrubę (21) wraz z podkładką (22) i
wcisnąć zatyczkę ochronną (20)

7) Umieścić zapadkę (10) na korpusie (19) i
przykręcić śrubami (7)

8) Umieścić dźwignię ręczną (2) na trzpieniu
(14)

9) Przykręcić śrubą (4) wraz z podkładką (5) i
wcisnąć zatyczkę ochronną (3)

DN 40‐50 
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•  

Poz. Wyszczególnienie Materiał Szt.

1 Zaślepka blokady ABS 1 
2 Dźwignia ręczna HIPVC 1
3 Zatyczka ochronna PE 1 
4 Śruba Stal nierdzewna 2 
5 Podkładka Stal nierdzewna 2 
6 Adapter GR-PP 1
7 Śruba Stal nierdzewna 2 

10 Zapadka GR-PP 1
11 Podkładka Stal nierdzewna 2 
12 Nakrętka Stal nierdzewna 2 
13 Pierścień osadczy Stal nierdzewna 1 
14 Trzpień Stal nierdzewna 1 
15 O-ring tulejki FPM 2

Poz. Wyszczególnienie Materiał Szt.

16 Tulejka Nylon 1
17 O-ring trzpienia FPM 1 
18 O-ring trzpienia FPM 1 
19 Korpus GR-PP 1
20 Zatyczka ochronna PE 1 
21 Śruba Stal nierdzewna 1 
22 Podkładka Stal nierdzewna 1 
23 Podkładka ślizgowa PTFE 1
24 O-ring dysku FPM 2
25 Dysk PVDF 2
26 Wykładzina uszczelniająca FPM 1
27 Wkładki centrujące ABS 4-8
28 Zaślepka PE 2

DN 65‐200 
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Poz. Wyszczególnienie Materiał Szt.

1 Korpus GR=PP 1
2 Podkładka Stal nierdzewna 1 
3 Tulejka PP 1
4 O-ringi na tulejkę FPM 4
5 Tulejka na o-ringi PP 2 
6 Podkładka Stal nierdzewna 2 
7 Wykładzina uszczelniająca FPM 1
8 Pierścień ślizgowy PTFE 2
9 O-ringi dysku FPM 2

 

Poz. Wyszczególnienie Materiał Szt.

10 Dysk PVDF 1
11 Podkładka Stal nierdzewna 2 
12 Podkładka Stal nierdzewna 1 
13 Zaślepka PE 1
14 Śruba Stal nierdzewna 1 
15 Podkładka Stal nierdzewna 1 
16 Wałek Stal nierdzewna 1 
17 O-ringi wałka FPM 2
18 Pierścień osadczy Stal nierdzewna 1 
19 O-ringi FPM 2

DN 250‐300 


