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Zastrzega się prawo 
wprowadzania zmian 
wynikających z postępu 
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Wymiary  
(kontynuacja) Wymiary dźwigni 

 
Dla wymiarów DN 250 i DN 300 zastosować napęd ręczny z przekładnią ślimakową 

Przegląd artykułów  Numery artykułów  

Napęd (opcja)  

Klapy składają się z jednej obudowy, 
Typ „BA": GG, JL 1040, zgodnie z EN 1561 
Typ „BB": GGG, JS1030, zgodnie z EN 1563. 
Korpusy są powleczone osłoną (RAL 5017), wnętrze korpusu wykonane jest z gumowego 
pierścienia samouszczelniającego z EPDM zgodnie z ISO 1691, tarcza ze stali C, dwuczęściowy  
wał napędowy ze stali szlachetnej 1.4021 zgodnie z EN 10088. 

Korpusy są produkowane w dwóch wersjach , wariant BA jako wykonanie kołnierzowe z 
mocowaniem na klemy oraz wariant BB jako wykonanie kołnierzowe z gwintowanymi otworami. 

Opis  



 

 

Maks. ciśnienie robocze (DN 50 - 200) 16 bar        (dla wody) 
Maks. ciśnienie robocze (DN 250 - 300)  10 bar        (dla wody) 

Dane techniczne  

Maks. temperatura robocza                    110 oC 
Typ BA - PN 6, 10, 16     Typ BB - PN 10, 16 

Klapy stosuje się w instalacjach ogrzewania, klimatyzacji, instalacjach poŜarowych   
oraz w rolnictwie. 
Klapy przeznaczone są do wody i powietrza. 
Jako czynnik moŜna zastosować roztwór glikolu etylenowego lub propylenowego 15 - 45 %. 

Zakres stosowania  

Szczegóły konstrukcyjne  Klapy mają zastosowanie jako armatura odcinająca i regulacyjna, co moŜna osiągnąć  poprzez 
blokowanie dźwigni w płycie z podziałką. 

Dźwignia zaworu wykonana jest z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym z blokadą uruchamianą 
spręŜynowo i zintegrowanym otworem blokady. 

Kołnierz przyłączeniowy jest przystosowany do znormalizowanych przekładni i napędów wg ISO 5211. 

Gumowy pierścień uszczelniający chroni korpus od wewnątrz przed korozją. Nie są potrzebne Ŝadne 
dodatkowe uszczelnienia kołnierzowe. 

Klapy są sprawdzane po zakończeniu montaŜu ostatecznego zgodnie z ISO 5208 pod względem 
wytrzymałości i szczelności korpusu, szczelności osadzenia i funkcjonalności. 

Zalecany asortyment:  
Śruby do kołnierzy 

Liczba śrub kaŜdorazowo uzaleŜniona jest od rodzaju stosowanego kołnierza. Przy zastosowaniu 

wersji typu „BB" naleŜy uŜyć podwójnej liczby śrub do montaŜu kołnierza. zgodnie z EN 1092. 

Napędy elektryczne 
Belimo dla klap 
HERZ  

Wym. siła nastawcza 
Nm 

       Napęd wolny  
              150 s 

   Napęd szybki 
(15...25 s) 



 

 

Schemat zamocowania  Podłączenie elektryczne  

Wartość kv w zale Ŝności od poło Ŝenia d źwigni  

Oznaczenie na podziałce  

 Wszelkie dane zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i mają  jedynie charakter  
 informacyjny.  Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych wynikających z postępu technicznego.   
 Zamieszczone rysunki są  jedynie poglądowe i mogą róŜnić się optycznie od rzeczywistych produktów. Z przyczyn technicznych  
 prezentowane kolory mogą odbiegać od rzeczywistych.  Produkty mogą róŜnić się w zaleŜności od danego kraju.  Zastrzega się moŜliwość  
 zmian specyfikacji technicznych i funkcjonowania. W razie pytań prosimy o kontakt z najbliŜszym oddziałem firmy HERZ.  

HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o.  
32-200 Wieliczka, ul. A. Grottgera 58 
tel. (012) 289 02 20   e-mail: centrala@herz.com.pl  www.herz.com.pl  


