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Ventiler och anslutningar för 
kontroll av vattenflöden

ERHARD » ditt val för kontroll av vattenflöden

Dubbelexcentrisk vridspjällventil VM 3130, DN 150-1600, PN 10 för  

vatten, dricksvatten och renat avloppsvatten. Svetsat säte.  

Lågt tryckfall. Försedd med SKG-växel i robust konstruktion, lämplig  

för markförläggning, IP68. Dricksvattengodkänd enligt DIN-DVGW  

(KTW/W270).

Dubbelexcentrisk spjällbackventil VM 6517, DN 200-1400, PN 10 för 

vatten, dricksvatten och renat avloppsvatten från DN 600. Försedd med 

hävarm och motvikt för justering av öppningstrycket. Kan förses med 

oljebroms. Dricksvattengodkända delar enligt KTW/W270.

Mediastyrd dysbackventil VM 6530, DN 80-600, PN 16/10 

för vatten, dricksvatten och renat avloppsvatten. Utmärkt för 

tryckstegringsstationer. Designad för minsta flödesmotstånd vilket ger 

låga tryckfall. Minimerar upphovet till tryckslag. Dricksvattengodkända 

delar enligt KTW/W270.

Monteringsbox VM 3188 för montage mellan armatur och rörfläns för att 

underlätta montering respektive demontering. Justerbar ± 20 mm för DN 

50-150 och ± 25 mm från DN 200. Låsbar. Dricksvattengodkända delar 

enligt WRAS EN 681.

Ringkolvventil VM 5200, DN 100-300,  PN 25 för reglering av 

dricksvatten och råvatten samt luft inom industriella applikationer.Lämplig 

för höga tryckfall, eliminerar kavitation. Exakt kontroll redan från 4% 

öppen ventil vilket ger ett kontrollområde på 96%. Dricksvattengodkända 

delar enligt KTW/W270.
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ERHARD » ditt val för kontroll av vattenflöden

Industriella vattenapplikationer
Det finns knappast en industriell produktionsprocess som kan hanteras utan vatten,

varför en tillförlitlig försörjning av dricksvatten, industrivatten och kylvatten är avgörande ekonomiska 

faktorer. Detsamma gäller naturligtvis för miljövänligt avledande av industriellt avloppsvatten. Utöver 

vatten måste andra media också transporteras säkert, exempelvis:

 » Kemikalier, från sura till alkaliska

 » Medel som innehåller föroreningar

 » Tungt förorenat spolvatten från rökgas

 » Gaser som naturgas, andra förbränningsgaser eller syre

Erhard erbjuder kompetenta och flexibla lösningar helt enligt kundspecifikation. Detta gäller också för 

kylning av kraftverk där stora mängder vatten är nödvändigt.  Tyngdpunkten i produktutbudet är på 

ventiler för höga tryck och flöden. Erhard har också bred kunskap vad det gäller specialbeläggningar 

och specifika material. Det säkerställer att Erhard-ventiler kan användas säkert i tillämpningar med 

problematiska ämnen som kemikalier, saltvatten, aggressiva gaser eller slipmedel.
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Dricksvatten
Vare sig det kommer från floder, sjöar, dammar  

eller grundvatten — rent dricksvatten är en  

förutsättning för mänskligt liv. 

Vattenleverantörerna har därför till uppgift att 

noggrant testa vattenkvaliteten från ursprungs- 

platsen för att sedan, via vattenbehandling och 

transport, garantera leverans av högkvalitativt 

dricksvatten till slutkund. 

Att vara 100% lämpliga för dricksvatten är därför 

avgörande för de ventiler som används i dessa 

processer. Samtliga ingående material som 

används i Erhards ventiler uppfyller gällande regler 

från DVGW (tyska tekniska och vetenskapliga 

föreningen för gas och vatten) och flera andra 

internationella organisationer.

ERHARD » ditt val för kontroll av vattenflöden

”Samtliga ingående  
material som används i 
Erhards ventiler uppfyller 
gällande regler från DVGW”
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Vattendistribution
Många tusen kilometer rörledning med olika 

dimensioner säkerställer leverans av

dricksvatten av högsta kvalitet till alla hushåll 

och företag. Rörens dimensioner och material 

beror på användningen, vattenkvaliteten och 

markförhållanden. 

En speciell utmaning ligger i det faktum att 

rörledningar och ventiler i allmänt är nedgrävda 

i marken och skyddade mot frost. Därför spelar 

extrem robusthet och optimalt skydd mot 

korrosion en avgörande roll när det gäller ventiler 

för rörledningsnätverk.

ERHARD » ditt val för kontroll av vattenflöden
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Avloppsvatten
Den centrala uppgiften vid avloppshantering är 

lagring, transport och rengöring av avloppsvatten 

samt industriavlopp och regnvattenavrinning. 

Beroende på typ av avloppsvatten måste de 

ventiler som används uppfylla mycket specifika 

krav. Erhard erbjuder ett omfattande utbud 

av ventiler som uppfyller dessa krav. De håller 

passagen fri genom ventilen och har jämna och 

slitstarka ytor vilket är särskilt viktigt när det gäller 

tungt förorenat avloppsvatten. Rätt materialval 

är av stor betydelse och ventilerna har optimalt 

skydd mot korrosion.

ERHARD » ditt val för kontroll av vattenflöden
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Vattenkraft
Dammar uppfyller en mängd olika uppgifter. De 

används för att samla vatten och eliminera risk för 

översvämningar, de genererar energi och de bidrar 

till att floder och kanaler kan navigeras. Dessutom 

säkerställer reservoarerna vattenförsörjningen för 

industri och jordbruk.

De stora krafter som är involverade i stora reservoarer 

måste vara säkra och pålitliga och får inte skada 

ventilerna eller installationen. Användningen av 

ventiler är ett särskilt känsligt problem eftersom de 

ofta inte används på många år och sedan snabbt 

ska arbeta smidigt och pålitlig. En installation av 

Erhard-ventiler är ett bra och tryggt val!

ERHARD » ditt val för kontroll av vattenflöden

”En installation av 
Erhard-ventiler är ett 
bra och tryggt val!”
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Vridspjällventil VM 3130
Perfekt tätning genom svetsat eller emaljerat säte (variant)

 » Upp till DN 600 : gummerad profiltätning , justerbart med försänkta skruvar och gängstift med 

tätningsläpp vid skruvhålen.

 » Upp till DN 700 : klämring, epoxybelagd stålring eller ring i syrafast stål (variant) samt profilring i 

EPDM eller NBR (variant), justerbar med bultar och gängstift.

Svetsat säte enligt PTA-metoden (Plasma Tranfered Arc)
 » Högvärdig krom-nickel legering.

 » Mycket goda korrosionsegenskaper.

 » Högt motstånd mot errosionskorrosion.

 » Lämpligt för havsvatten och/eller bräckt vatten.

ERHARD » Vridspjällventil VM 3130

1 2 3
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Axellagring och avtätning
 » P1-bussning enligt DIN ISO 3547 i huset.

 » Spjällskiva med stängda lagerögon.

 » Hus och spjällskivelagring avtätad genom en in pressad 
O-ringshållare.

 » Detaljoptimerat korrosionsskydd vid lagerpartiet.

 » Utbytbar O-rings hållare i brons i ISO-flänsen.

 » Utblåsningssäker axel genom en seegerring .

 » Säkerhet vid demontage.

 » Tätningskoncept utan dödutrymme.

Axelinfästning med polygonkoppling
 » Absolut glappfri.

 » Självcentrerande, ingen obalans.

 » Utan extra fästelement.

 » Tvärsnitt utan not.

 » Upp till 20% mer vridmomentreserv.

 » Högsta säkerhet i infästningen.

 » Opåverkad vid dynamisk belastning.

 » Beprövad konstruktion.

Lagring vid blindsidan
 » Lagrad med P1-bussning, utblåsningssäker

 » Avtätad med O-rings hållare, motsvarande manöversidan

	Kompensationsbricka: ingen axiell rörelse.

 Lock i rostfritt stål: O-ringsspår i huset.

ERHARD » Vridspjällventil VM 3130

1

1

2
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SKG-växel
Lång livslängd, underhållsfri konstruktion

 » Stabilt inställbart ändanslag: innerdelar av brons och rostfritt stål.

 » Robust konstruktion, lämplig för markförläggning, IP68.

 » Mekanisk lägesvisare med synglas.

 » Enkel ombyggnad från handmanöver till elektriskt ställdon, 
genom utbyte av halslager.

 » ERHARD-utvecklad.

 » Standardiserad ISO-anslutning.

 » Anpassad kraftöverföring utan momenttoppar  
ger låga ställkrafter.

 » Stänger långsamt, minimering av tryckslag.

 » I stängningsögonblicket ökar vrid- 
momentet och pressar sätet i läge.

Variant med 
emaljerad insida 
och utvändigt 
epoxybelagd.

ERHARD » Vridspjällventil VM 3130
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Transport och bärfötter
	Extra borrhål i flänsen: lyftöglor.

 Integrerade bärfötter: säkerhet vid stående lagring.

Spjällbladsalternativ
”Wave“ -designad spjällskiva

 » Upp till DN 1600, PN 10 och PN 16.

 » Upp till DN 900, PN 25.

 » Upp till DN 500, PN 40.

”Skelett“-designad spjällskiva

 » Från DN 1000, PN 25.

 » Från PN 600, PN 40.

 » Optimal formgivning med hjälp av fasta element.

 » Strömlinjeformad design för låga zeta-värden.

ERHARD » Vridspjällventil VM 3130

1

2
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