
Vyrovnávací ventily tlaku pro diferenční tlakoměry
Typ 910.25

Pětinásobný ventil, PN 400

 Použití

 ■ Uzavírací, vyrovnávací, proplachovací a odvzdušňovací 
ventily pro diferenční tlakoměry, na měření kapalin, plynů 
a par

 ■ V provedení z nerezové oceli pro agresivní měřené látky, 
také v agresivním prostředí

 ■ Procesní průmysl: strojírenství a všeobecný inženýrink, 
chemie, petrochemie, elektrárny, hornictví, on-/offshore a 
technika životního prostředí

Vlastnosti přístroje

 ■ Jedno-, troj-, čtyř- a pětinásobné ventily
 ■ Robustní provedení z mosazi resp. nerezové oceli
 ■ Ventily pro PN 100 a 400 s dvoustranným kuželovým 

těsněním
 ■ Velký výběr procesních připojení
 ■ Jmenovité tlaky do 40, 100 nebo 400 bar

Popis

Jednonásobné ventily
Pomocí předřazených vyrovnávacích ventilů tlaku se 
rovnoměrného zatížení tlaku na plusové a minusové straně a 
zabrání se jednostrannému přetížení při rozběhu a provozu. 
Navíc umožňují kontrolu nulového bodu během běžícího 
provozního procesu.

Trojnásobné ventily
Tyto tlakové vyrovnávací ventily s předřazenými nebo 
integrovanými uzavíracími ventily navíc umožňují 
uzavření procesních vedení vlivu na probíhající proces, 
dále, demontáž přístroje, kontrolu přístroje, odstavení 
přístroje z provozu ochranu přístroje proti nepřípustnému 
přetížení tlakem a měření statického tlaku (po demontáži 
diferenciálního tlakoměru).

Čtyř- a pětinásobné ventily
Tyto vyrovnávací ventily tlaku s integrovanými uzavíracími 
ventily a proplachovacími a odvzdušňovacími ventily 
umožňují navíc jedno- či dvoustranné odvzdušnění tlakoměru 
resp. proplachování přívodu.
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Standardní provedení PN 100 - nerezová 
ocel (jedno-, troj- a pětinásobný ventil)

Pro diferenční tlakoměry typu 732.51 a 891.34.1998 resp. 
736.51 a 736.11
Osová vzdálenost: 37 mm
Jmenovitý tlak PN: 100 bar
Jmenovitá světlost DN: 3,5 mm
Přípustné teploty: -20 ... +250 °C

Smáčené součásti
pouzdro, přípoj k měřicímu přístroji 
a procesní přípoj: Nerezová ocel
Vlastní těleso ventilu: Nerezová ocel
Vřeteno s otočným dvojkuželem: Nerezová ocel
Textilní ucpávka: PTFE

Vlastní těleso ventilu (výměnné)
Pomocí dvoustranného kuželového těsnění je prostor 
s vřetenem při úplně otevřeném ventilu vůči procesu 
metalicky utěsněn, textilní ucpávka je odlehčena, a tím se 
závit vřetena nedostane do styku s měřeným materiálem.

Otočná páčka
Nerezová ocel, Ø 10 x 44 mm

Přípoj k měřicímu přístroji
Pro typ 732.51 a 891.34.1998: 2 x tlakový šroub G ¼ B
Pro typ 736.51 a 736.11: 2 x převlečná matice G ½

Procesní přípojení
2 x závitový čep G ½ B, ½ NPT nebo M20 x 1,5

Možnost montáže
2 x slepý otvor M8

Volitelné možnosti
 ■ Provedení pro kyslík
 ■ Jiná procesní připojení
 ■ Provedení z monelu

Rozměry v mm
Jednonásobný ventil PN 100

Trojnásobný ventil PN 100

Pětinásobný ventil PN 100

Proplachovací otvor

Proplachovací a odvzdušňovací 
přípoj 2 x vnitřní závit G ⅛

Obj. č. (ventily pro typ 736.51 / 736.11)

Procesní 
přípojení

Jednonásobný 
ventil

Trojnásobný ventil

G ½ B 2020320 na vyžádání
½ NPT 2020338 na vyžádání

Obj. č. (ventily pro typ 732.51 / 891.34.1998)

Procesní 
přípojení

Jednoná-
sobný ventil

Trojnásobný 
ventil

Pětinásobný 
ventil

G ½ B 2020346 2011631 2020389
½ NPT 2020354 2011712 2020397
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Trojnásobný ventil PN 400

Pětinásobný ventil PN 400

Proplachovací a odvzdušňovací 
přípoj 2 x vnitřní závit G ¼

Obj. č. (ventily pro typ 732.14 / 891.34.1884)

Procesní 
přípojení

Jednonásobný 
ventil

Trojnásobný 
ventil

Pětinásobný 
ventil

G ½ B 2049965 2020427 2020486
½ NPT 2049974 2020444 2020494

Standardní provedení PN 400 - nerezová 
ocel (jedno-, troj- a pětinásobný ventil)

Pro diferenční tlakoměry typu 732.14 a 891.34.1884
Osová vzdálenost: 54 mm 
Jmenovitý tlak PN: 400 bar
Jmenovitá světlost DN: 3,5 mm
Přípustné teploty: -20 ... +250 °C

Smáčené součásti
pouzdro, přípoj k měřicímu přístroji 
a procesní přípoj: Nerezová ocel
Vlastní těleso ventilu: Nerezová ocel
Vřeteno s otočným dvojkuželem: Nerezová ocel
Textilní ucpávka: PTFE

Vlastní těleso ventilu (výměnné)
Pomocí dvoustranného kuželového těsnění je prostor 
s vřetenem při úplně otevřeném ventilu vůči procesu 
metalicky utěsněn, textilní ucpávka je odlehčena, a tím se 
závit vřetena nedostane do styku s měřeným materiálem.

Otočná páčka
Nerezová ocel, Ø 10 x 44 mm

Přípoj k měřicímu přístroji
2 x tlakový šroub G ½ B

Procesní přípojení
2 x závitový čep G ½ B nebo ½ NPT

Možnost montáže
2 x slepý otvor M8 

Volitelné možnosti
 ■ Provedení pro kyslík (max. PN 100)
 ■ Jiná procesní připojení
 ■ Provedení z monelu

Rozměry v mm
Jednonásobný ventil PN 400

Proplachovací přípoj
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WIKA Messgerätevertrieb 
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
1230 Vienna/Austria
Tel. (+43) 1 86916-31
Fax (+43) 1 86916-34
E-mail info@wika.at
www.wika.at

Standardní provedení PN 40
(čtyřnásobný ventil)

Pro diferenční tlakoměry typu 702.01, 702.02, 851.02 
a 891.34.2189
Osová vzdálenost: 30 mm (na procesní straně)
Jmenovitý tlak PN: 40 bar
Jmenovitá světlost DN: 3,5 mm
Přípustné teploty: -10 ... +150 °C

Přípoj k měřicímu přístroji
2 x trubkové hrdlo, průměr 6 mm

Procesní přípojení
Vnitřní závit 2 x G ¼

Provedení ze slitiny mědi

Součásti se stykem s měřenou látkou
pouzdro, přípoj k měřicímu přístroji 
a procesní přípoj: Slitina mědi
Vlastní těleso ventilu (výměnné): Slitina mědi
Vřeteno s pevným jednoduchým 
kuželem (závit vřetena bez styku 
s měřenou látkou): Slitina mědi
Textilní ucpávka: PTFE, FPM/FKM

Šroub s rýhovanou hlavou
Slitina mědi

Provedení z nerezové oceli

Součásti se stykem s měřenou látkou
pouzdro, přípoj k měřicímu přístroji 
a procesní přípoj: Nerezová ocel
Vlastní těleso ventilu (výměnné): Nerezová ocel
Vřeteno s pevným jednoduchým 
kuželem (závit vřetena bez styku 
s měřenou látkou): Nerezová ocel
Textilní ucpávka: PTFE, FPM/FKM

Šroub s rýhovanou hlavou
Nerezová ocel

Objednací č.

Rozměry v mm

Čtyřnásobný ventil PN 40

Materiál Čtyřnásobný ventil

Slitina mědi 2043567
Nerezová ocel 2043559

Objednací údaje
Při objednávce stačí uvést 7-místné objednací číslo. Volitelné možnosti uveďte zvlášť.
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© 2004 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, všechna práva vyhrazena.
Technické parametry přístrojů popsaných v tomto dokumentu odpovídají současnému stavu techniky. 
Technické změny a  použití jiných materiálů jsou vyhrazeny.
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