
Slussventil för avloppsvatten med lösa flänsar

Nr 4806 kort  DN 80 - 150

Den perfekta ventilen för trycksatta avloppsledningar!

80 295 180 97,0 76   14,8* 14,00

100 320 190 117,0 96   14,8* 17,00

125 424 200 143,0 121   17,3** 27,00

150 410 210 169,5 145    17,3** 32,00

200 530 230 222,0 173  19,3  45,90

DN H L Ø d Ø - min VK
Vikt
kg

Installationsexempel

Slussventil med spjäll för avloppsvatten 
INDUSTRI BELOS AB

Nr. 4806

Produktbeskrivning

• hus av segjärn EN-GJS-400-18, epoxypulverbelagt 
 spindel och spjäll av rostfritt stål

• pålitlig och tät avstängningsfunktion tack vare 
 spjäll och O-ringstätning

• spindel utanför mediumflödet

• roterande lösa flänsar med dragsäkerhet, konformad  
 tätning i ett stycke mellan de lösa flänsarna och 
 ventilhuset

• möjlig att installera under jord

• överdelen kan bytas ut “under tryck“

• kan kortas av efter behov 
 (Varning: dragsäkerheten gäller inte längre)

• max. arbetstryck 10 bar

• patenterad

• manövrering via elektriskt ställdon mot förfrågan

• 5 års produktgaranti

Med reservation för eventuella ändringar.
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Traditionell slussventil med  
flänsar skall ersättas

Ny traditionell slussventil  
monteras i det fria utrymmet

Problem: svårighet med montering  
av flänspackning och isärtagning 

av flänsarna är nödvändig

Ny slussventil med lösa flänsar  
för montering i fria utrymmen

Lösa flänsar förenklar installationen

Lös fläns med hög dragfasthet  
och med konisk tätning och 
ring för dragsäker koppling

Slussventil med lös flänsTraditionell slussventil med fläns

Fördelar

• ingen isärtagning av flänsarna behövs

• mycket tidsbesparande jämfört med installation av traditionella slussventiler

• enklare att installera tack vare lösa flänsar

• integrerad konisk tätning med läpptätningar och plan flänspackning

• dragfast anslutning

• åtdragning av skruvar med en hand tack vare urtag för sexkantsbult

Denna slussventil med spjäll var särskild byggd för att ersätta redan befintliga ventiler gjorda för tryckled- 
ningar med avloppsvatten. Det var tidigare mycket tidsödande att byta ut en ventil (se installationsexemplet 
ovan)! Denna avloppsventil är försedd med lösa flänsar och kan lätt installeras i det fria utrymmet som  
skapas. 

Rekommenderad installation:

1. Demontering av befintlig slussventil

2. Kontrollera tätningsytor på motflänsar, rengör vid behov

3. Dra in lösflänsarna mot ventilhuset och anpassa ersättningsventilen till det fria utrymmet

4. Anpassa den lösa flänsen och montera på motfläns

Installationsexempel

Slussventil med spjäll för avloppsvatten
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