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Labyrintpackbox

Hållarring

2 st fjäderbrickor

Styrning/tryckbussning

Övre spindeltätning av 25% kolfylld PTFE

5 st tryckbrickor

4 st PTFE-brickor

2 st grafitringar

Friktionsring av 25% kolfylld PTFE, 
mellan hus och spindel

NYHET!

Kulventil VM 4497-4498
+ Flexibelt säte med hög täthet för  
 lång livslängd
+ Labyrintpackbox för bästa täthet
+ Tryckutjämningshål
+ Enkel att automatisera med  
 pneumatiskt- eller elektriskt  
 manöverdon



Ventim utvecklar helt ny kulventil 
VM 4497-4498
- Det är en kulventil som tål extremt tuffa 
applikationer och extremt många manövreringar, 
säger Richard Costa, produktutvecklare och 
teknisk chef på Ventim. Ventilen tål temperaturer 
på upp till 250°C och är klassad PN 64. Vi har lagt 
stor möda på att förfina konstruktionen för att få 
en så optimal kulventil som möjligt. 

Nytt modulsystem med många fördelar 
Kulventilen tillverkas i stål och i syrafast stål i 
dimensionerna DN 10-100 och har fullt genomlopp. 
De är uppbyggda i ett modulsystem vilket gör 
det möjligt att variera och välja olika ändar på 
samma ventil; kort eller lång svetsända, invändig 

gänga eller flänsar, vilket ger kostnadsfördelar 
och medför färre arbetsmoment vid installation. 
Samtliga ventiler kontrolleras och täthetsprovas 
innan leverans. 

- Ventilerna kan även fås i reglerutförande där man 
byter ut kulan mot en sektorkula. De nya kul- 
ventilerna fungerar också utmärkt att automatisera 
med t ex pneumatiska eller elektriska manöverdon, 
avslutar Richard.

/Richard Costa
Teknisk chef En kulventil med V-port har en V-formad 

öppning genom kulan istället för ett runt 
genomlopp. Med en V-formad öppning 
erhålls goda regleregenskaper.

2 stycken kontaktpunkter ger mindre kontaktyta mot kulan och reducerar vridmomentet.

Kontaktpunkter ger mindre kontaktyta med kulan
» Reducerar vridmoment
» Tål högre tryck
» Förhindrar att krafter byggs upp på tätningen som orsakar
 höga vridmoment

Tätningssystem utan tryck Tätningssystem under tryck

Kontaktpunkter 
(tätningspunkter)

Flexibel 
kontaktpunkt

Flexibel 
kontaktpunkt

RörelseområdeRörelseområde

KlackKlack
Flexibel förspänning 

vid montage

Tryckutjämningsspår 
förhindrar skador på 
kultätningen

25% kolfylld PTFE (standard)
för ånga/hetolja

från -20°C till +220°C

30° V-port 60° V-port

Vit PTFE
från -20°C till +180°C

PEEK® 
för höga tryck/temperaturer

från -20°C till +250°C

Ventim utvecklar nära affärsrelationer med engagemang, erfarenhet och kunskap

”En kulventil som tål extremt 
tuffa applikationer och extremt 

många manövreringar”

Tekniska data

Kultätningar

V-port (variant)

Unikt kultätningssystem med kontaktpunkter

Dimension DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

Tryckklass PN flänsar 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Tryckklass PN lång svetsända 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Tryckklass PN kort svetsända 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Tryckklass PN invändig gänga 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Lägsta temperatur °C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

Högsta temperatur °C +250 +250 +250 +250 +250 +250 +250 +250 +250

Kv-värde m3/h 11 42 79 145 213 384 470 641 1111

Vridmoment Nm vid dP 0 bar 12,8 12,8 23,5 25,5 29,4 31,4 47 64,7 88,2

Moduluppbyggd - flexibilitet

Ventilen är funktionstestad 
hos kund under tre veckor  
- 216000 slag - därefter 
avbröts testet.

Tät mot atmosfär och 
i genomloppet.

Flödes-
riktning

Anslutning kort 
 svetsända

Anslutning
invändig gänga

Anslutning lång 
 svetsända


