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GESTRA DISCO®

zawory zwrotne dla ciep ownictwa, wentylacji, klimatyzacji
oraz zastosowa  sanitarnych i przemys owych

Firma  FLOWSERVE  GESTRA  mo e  z  dum   mówi   o  swoich  ponad  stu  letnich  do wiadczeniach  w  rozwoju
produkcji armatury oraz oferowa , mi dzy innymi, szeroki zakres najnowocze niejszych rozwi za  zaworów

zwrotnych  GESTRA  DISCO®  spe niaj cych  ró norodne  wymagania  u ytkownika.  FLOWSERVE  GESTRA

gwarantuje najwy sz  jako  produkowanych zaworów zwrotnych GESTRA DISCO®.

Zawory  zwrotne GESTRA  DISCO®

przystosowane  s   do  monta u  mi dzy
ko nierzami  ruroci gu oraz charakteryzuj  si
krótkim  wymiarem  zabudowy  (1/8  gabarytu
zabudowy standardowego zaworu zwrotnego).
Gabaryty  zabudowy  s   zgodne  z  EN  5581
i  5582  seria  49  i  52  (K4/K5).  Masa  zaworu
zwrotnego  GESTRA  DN200  to  23kg,
w porównaniu do 120kg odpowiadaj cego mu
tradycyjnego zaworu grzybkowego.
Stosowanie  zaworów  zwrotnych  DISCO®

obni a ca kowit  mas  i wielko  instalacji.

Zawory  zwrotne  DISCO®  s   wyposa one  w  p ytk   zamykaj   dociskan   za
pomoc   spr yny.
Otwieraj   si ,  gdy  si a
otwieraj ca  (zale na  od
ci nienia  i  przep ywu
w  kierunku  otwarcia)
przekroczy si  zamykaj
spr yny.  Zamkni cie
zaworu  nast pi
w  przypadku  braku
przep ywu  lub  przy
przep ywie zwrotnym.

Oferowane przez firm  GESTRA zawory zwrotne mog  pracowa  w dowolnym
po eniu  monta owym  (ruroci gi  poziome,  sko ne,  pionowe  z  przep ywem
w  gór   i  ku  do owi).  atwe
i idealne centrowanie zaworu
w  osi  ruroci gu  zapewnione
jest  dzi ki  zastosowaniu
pier cieni  centruj cych
zawór  na  rubach
monta owych  ko nierza  lub
dzi ki  specjalnym  kszta tom
zewn trznych  profili
korpusów.

Poprawny  dobór  wielko ci  zaworu  zwrotnego  jest  bardzo  wa ny,  a  cz sto
lekcewa ony,  co  zazwyczaj  prowadzi  do  wadliwej  pracy  tego  zaworu  na
instalacji,  ha asu  i  przedwczesnego  zu ycia.    Poprawny dobór  zaworu polega
na  okre leniu  (w  oparciu  o  charakterystyk   nat enia  przep ywu  czynnika
przez  zawór  w  funkcji  oporów  przep ywu)  w ciwej  rednicy  zaworu
zapewniaj cej  jego  pe ne  otwarcie  C.    Przy  przep ywie  nominalnym  zawór
musi by  dobrany w taki sposób, aby jego punkt pracy znajdowa  si  na prawo
od punktu C na charakterystyce. Zawory dobrane w zakresach AB i BC b
pracowa y  niestabilnie,  powoduj c  ci y  ruch  p ytki  i  charakterystyczne
(szczególnie  dla  pracy  w  zakresie  AB)  klekotanie  p ytki  o  siedzisko,
powoduj c  stopniowe  pogorszenie  szczelno ci  zamkni cia.  Jest  to  równie
ród em nieprzyjemnego ha asu, który  wiadczy o tym,  e zastosowany zawór

zosta   przewymiarowany.  Ci y  ruch  p ytki  powoduje  wycieranie  si   jej
prowadnic, co po pewnym czasie prowadzi do zakleszczenia p ytki w zaworze.

Seria  zaworów  DISCO®  dla  instalacji
ciep owniczych,  wentylacyjnych
i  klimatyzacyjnych  (zawory:  RK70,
RK71,  RK41,  RK44)  jest  wykonywana
w  rednicach  DN15  do  DN200  dla
ci nie  nominalnych PN6 do 16. Zawory
te  wykonywane  s   z  korpusami
z  mosi dzu  kutego,  br zu  lub  eliwa
szarego,  pozosta e  elementy  wykonane

  ze  stali  kwasoodpornej  (za
wyj tkiem  zaworów  niskoszumowych,
gdzie p ytka zamykaj ca wykonana jest
z tworzywa sztucznego.

Dla  zastosowa   przemys owych  oferta
obejmuje  szerokie  spektrum  zaworów
zwrotnych konstruowanych  dla  ró nych
ci nie   i  czynników.  Najcz ciej
stosowane  zawory  to RK76, RK86/86A,
RK26A,  RK49  w  rednicach  DN  15  do
200 i dla ci nie  PN 10 do 40 (PN160).
Charakteryzuj  si  szeregiem rozwi za
specjalnych  (spr yny  dla  ró nych
ci nie   otwarcia,  uszczelnienia
elastyczne,  wykonania  antystatyczne,
specjalne  powierzchnie  uszczelniaj ce
itp.)  dla  spe nienia  indywidualnych
wymaga  instalacji u ytkownika.

Dzi ki bardzo szerokiej ofercie zaworów
zwrotnych  DISCO®  mo liwy  jest  dobór
najkorzystniejszego  rozwi zania
z  punktu  widzenia  zastosowania,  przy
optymalnej  i  konkurencyjnej  cenie
zaworu.

Krzysztof Sza ucki
Systemy Pary i Kondensatu

tel.kom. 0602 614535
email: info@szalucki.pl
http://www.szalucki.pl
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Charakterystyka oporów przep ywu        Stopie  otwarcia

Opory przep ywu (spadek ci nienia)
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