КОМПАНІЯ
ТОВ НВП ТЕХПРИЛАД
РІК ЗАСНУВАННЯ 1994
•
•
•
•

Офіційний представник в Україні ряду світових виробників промислових клапанів
Країни виробництва: Німеччина, Італія, Фінляндія, Швейцарія, Іспанія
Функціональність та високий ресурс обладнання навіть в складних умовах експлуатації
Висока економічна ефективність впровадження

Система
менеджменту якості
ISO 9001:2015

22

33

ТОВ НВП Техприлад має довготривалий
досвід впровадження обладнання в Україні
в різноманітні технологічні процеси:
• використання водяної пари та термальної оливи в різних галузях промисловості
та енергетиці
• осушення та транспортування природного газу
• регулювання концентрації шахтного газу
для когенераційних установок
• подача азоту та стисненого повітря
в кисневих станціях
• автоматичне регулювання подачі
та відведення шламу при збагаченні руди
• транспортування будівельної суміші для
автоклавного виробництва
газобетонних блоків
• вдування пиловугільного палива
доменних печей

Європейський
рівень інженерної
підтримки
Шеф-монтаж та
технічний сервіс
Підтримка проектів,
які виконують українські
інжинірингові компанії
для об'єктів
за кордоном

44

• транспортування концентрованих
кислот та лугів
• гідратація соняшникової олії, рекуперація
розчинника, тостування шроту, кондиціювання насіння,транспортування олії в резервуарних парках олійно-екстракційних
заводів
• транспортування паперової пульпи
• каландрування паперу, вінілових
шпалер, пластмас
• транспортування хлорсиланів
на виробництві напівпровідникових
компонентів
• регулювання тиску, витрати, відведення
/ впуску повітря в промислових системах
водопостачання / водовідведення

Виробники та обладнання

Armaturen

Запірні, регулюючі, запобіжні клапани загальнопромислового
призначення, обладнання для відведення конденсата

12

Регулюючі та запірні клапани високого тиску для
енергетики та газової промисловості, редукційно
охолоджувальні установки (ОУ, РОУ, ШРОУ)

20

Регулятори тиску та рівня прямої дії спеціального призначення,
автоматичні пристрої відведення повітря та конденсату

24

Дихальні клапани та вогневі запобіжники

27

Клинові засувки та запірні клапани для нафтогазової
промисловості та енергетики

29

Промислові дискові поворотні затвори з центричним
диском та подвійним ексцентриситетом

30

Поворотні заслонки для димових та інших
високотемпературних газів дискового та інших типів

31

Кульові крани для складних умов експлуатації

32

Кульові крани загальнопромислового призначення

33

Коаксіальні та соленоїдні клапани

35

Шлангові клапани, шиберні засувки та насоси для
гірничорудної та цементної промисловості

36

Футерована трубопровідна арматура

38

Гольчасті клапани, кульові та зворотні клапани, маніфольди

39

Арматура для систем водопостачання, водовідведення
та пожежогасіння

40

Металеві сильфонні компенсатори

43
55

Від засновника компанії
ТОВ НВП Техприлад
Наша компанія заснована в 1994 році
і на початку своєї діяльності виконувала
імпорт, продаж та сервіс лічильників
тепла та води, приладів теплової автоматики, проектування та монтаж вузлів
обліку теплової енергії та індивідуальних теплових пунктів.
З 1999 року ми почали імпорт та дистрибуцію запірно – регулюючої арматури з Італії, Фінляндії, Словенії, Чеської республіки та Польщі, переважно
для використання в системах централізованого тепло та водопоcтачання.
В 2004 році компанія переїхала у власний будинок на Куренівському провулку,
4/9, площею 700 м2, що дало змогу
обладнати сучасний офіс, електротехнічну лабораторію, розмістити випробувальне та сервісне обладнання,
а також склад.
В зв’язку зі збільшенням попиту
на якісну трубопровідну арматуру
в промисловості, ТОВ НВП Техприлад
в 2005 році розпочав співпрацювати
в якості офіційного дилера з компанією
ARI-Armaturen GmbH – одним з найбільших європейських виробників широкого асортименту запірно-регулюючої
арматури та обладнання для відведення конденсату. Даний виробник
і наразі є нашим стратегічним партнером, обладнання якого займає одне
з домінуючих місць на українських
підприємствах.
Поступово наша компанія розширювала
співпрацю з іншими європейськими
виробниками, як правило, спеціальної
трубопровідної арматури для енергетики, нафтогазової, гірничо-добувної,
харчової, металургійної промисловості тощо.
Наразі наша компанія є єдиним офіційним партнером в Україні таких відомих
європейських виробників, як ARI-Armaturen GmbH, Mankenberg GmbH,
Holter Regelarmaturen GmbH (HORA),
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A+R Armaturen GmbH, Valvosider S.r.l.,
Ghibson Italia S.r.l., Flowrox Oy тощо.
Наші європейські партнери - це приватні незалежні компанії, що досягнули визнання
на міжнародній арені завдяки інноваціям та
високій культурі виробництва.
Промислові клапани, включені до нашого
каталогу, застосовуються в усіх розвинених країнах світу і успішно експлуатуються на багатьох підприємствах України.
Переважна більшість фахівців нашої компанії
закінчили НТУУ КПІ у 2001 - 2010 роках.
Постійне додаткове навчання та стажування
в технічних центрах наших європейських
партнерів суттєво підвищили їх кваліфікацію
до рівня експертів в галузі конструкцій
промислових клапанів та їх застосування.

Кваліфікація та досвід наших фахівців,
а також постійна комунікація з технічними
відділами виробників, гарантують оптимальний вибір типу, технічної специфікації
та типорозміру обладнання. Це, разом
з технічною та сервісною підтримкою
в процесі експлуатації, забезпечує мінімальні затрати на придбання та надійну
довготривалу роботу обладнання, мінімізує можливі втрати при виробництві
промислової продукції.
Сподіваюся, що даний каталог, в якому
наведені асортимент та основні технічні
дані промислових клапанів від виробників
світового рівня, буде корисним при впроваджені сучасних технологій в українську
промисловість.

Балан Юрій Андрійович
Засновник компанії ТОВ НВП Техприлад
Кандидат технічних наук
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Виробники обладнання

Made in Germany

Компанія ARI-Armaturen Albert Richter
GmbH&Co. KG (Німеччина) – один з провідних світових виробників трубопровідної арматури загальнопромислового
та спеціального призначення. Особливо широке застосування обладнання
ARI-Armaturen отримало в промислових
пароконденсатних системах та установках, де використовуються термальна

олія. Виробництво арматури виконується на трьох заводах, які знаходяться в
Німеччині. Штаб-квартира та головний
завод розташовані в м. Шлосс ХольтеШтукенброк (Schloß Holte-Stukenbrock),
федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія. Компанія ARIArmaturen виробляє: сідельні запірні і регулюючі клапани
з сильфонним і сальниковим ущільненням, регулятори тиску і температури
прямої дії, запобіжні клапани, дискові поворотні затвори, конденсатовідвідники
та інше обладнання щодо відведення та
розподілу конденсату, сітчасті фільтри і
зворотні клапани.

Made in Germany

Компанія Mankenberg GmbH (Німеччина) – виробник широкого асортименту високоякісних регуляторів тиску прямої дії,
клапанів відведення повітря, регуляторів

Made in Italy

Компанія Valvosider S.r.l. (Італія) – один
зі світових лідерів в виробництві запірної арматури для нафтогазової промисловості та енергетики. Основні вироби

В Україні продукція компанії ARIArmaturen успішно експлуатується на
багатьох підприємствах металургійної, целюлозно-паперової, молочної, пиво-безалкогольної, фармацевтичної промисловості, олійноекстракційних виробництвах та енергетиці.
Компанія ТОВ НВП «Техприлад» є офіційним партнером компанії ARI-Armaturen
в Україні з 2005 року.
Сайт виробника: www.ari-armaturen.com

Висока якість при помірних цінах дозволило компанії ARI-Armaturen завоювати

Компанія Holter Regelarmaturen GmbH &
Co. KG (HORA) (Німеччина) – один зі світових лідерів в розробці та виробництві спеціальних регулюючих клапанів високого
тиску для енергетики та газової промисловості. Особливо широке застосування
в світі знайшли редукційно-охолоджувальні установки.

Made in Germany

популярність більш ніж в 60 країнах світу.

Підприємство засноване в 1967 році і
завдяки постійним науковим дослідженням та впровадженню інновацій, продукція компанії HORA досягла всесвітнього

рівня, спеціальних конденсатовідвідників
та іншого обладнання. Клапани можуть
працювати з в’язкими та небезпечними
середовищами, харчовими продуктами,
речовинами, які вимагають високої хімічної чистоти в умовах високих (до 315 бар)
тисків і температур. Компанія заснована
в 1885 році, з 1945 року офіс і високотехнологічне виробництво знаходяться в м.
Любек (Lübeck), північна Німеччина.

визнання. Штаб-квартира та виро
бничі потужності компанії розташовані в
м. Шлосс Хольте-Штукенброк (Schloß
Holte- Stukenbrock), федеральна земля
Північний Рейн-Вестфалія. В Україні клапани виробництва компанії HORA успішно
експлуатуються на низці об’єктів промислової енергетики та газової промисловості. ТОВ «НВП» Техприлад» є офіційним
партнером в Україні компанії HORA
з 2018 року.
Сайт виробника: www.hora.de

в нафтогазовій, гірничорудній, фармацевтичній, харчовій, хімічній та інших галузях промисловості, а також енергетиці.
ТОВ НВП «Техприлад» є офіційним партнером компанії Mankenberg GmbH в Україні з 2012 року.
Сайт виробника: www.mankenberg.de

Продукція компанії Mankenberg застосуються у всіх розвинених країнах світу

компанії Valvosider: клинові засувки по
стандартам API і DIN з DN50-DN1400,
PN16- PN420 (ASME – до 2500), сідельні
запірні клапани, зворотні клапани і сітчасті фільтри.

В Україні засувки та запірні клапани
Valvosider успішно експлуатуються на багатьох об’єктах газовидобутку, газосховищах, газоосушувальних станціях, теплових електростанціях.

Компанія заснована в 1951 р. Офіс і завод
компанії знаходяться в місті Боргосезія
(Borgosesia), область П’ємонт.

TOB НВП «Техприлад» є офіційним партнером компанії Valvosider S.r.l. з 2009 року.
Сайт виробника: www.valvosider.com

Серед постійних покупців арматури компанії Valvosider: Saudi Aramco, Bayernoil,
ESSO, Exxon Mobil, Kuwait Oil, BASF та ін.
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Made in Germany

Made in Italy

Компанія A+R Armaturen GmbH (Німеччина) – спеціалізований виробник кульових кранів для особливо складних умов
експлуатації: абразивних та забруднених
робочих середовищ, при високих температурах та тисках, при різких змінах температур. Офіс та виробничі потужності
компанії знаходяться в м. Бад-Зальцуфлен (Bad Zaltzuflen), федеральна земля
Північний Рейн-Вестфалія.

Компанія «Техприлад» співпрацює з компанією A+R Armaturen з 2013 року. В
Україні кульові крани A+R Armaturen
успішно експлуатують на ряді об’єктів
металургійної та газодобувної промисловості, а також в нафтосховищах.

Компанія Valpres S.r.l. (Італія) – відомий
виробник промислових кульових кранів.

Серед світових концернів, що ви користовують постійно продукцію компанії Valpres: BASF, Dresser, Ferrero, AGIP,
Kraft Foods, Tetra Pakі ін.

Завод компанії знаходиться в м.Маркено
(Маrсhеnо), 30 км на північ від м.Брешія.
Завдяки високій якості при помірних цінах продукція експортується до багатьох
країн світу.

TOB НВП «Техприлад» є офіційним ди ером компанії ValpresS.r.l. з 2009 р.
л

Компанія Valbia s.r.l. (Італія) – виробник
поворотних пневматичних та електричних приводів. Виробництво знаходиться
в м. Лумеццане (Lumezzane) недалеко від

м. Брешіа. Компанія Valbia s.r.l. як і
Valpress s.r.l. входить в промислову групу Bonomi з якої ТОВ «НВП» Техприлад»
співпрацює з 2009 р.

Компанія Swissfluid AG (Швейцарія) –
відомий виробник широкого асортименту високоякісної футерованої трубопровідної арматури, яка застосовується для
особливо агресивних або особливо чистих робочих середовищ.
Офіс і завод компанії знаходиться в
м. Ленцбург (Lenzburg), кантон Аргау, в
північно-західній Швейцарії. Серед відомих промислових концернів, які пошироко застосовуються в гірничорудній
промисловості, енергетиці, будіндустрії,
хімічної промисловості.
Компанія заснована в 1977 році. До 2011
року компанія мала назву Lаrох Flowsys Оу.
Made in Finland

Компанія Flowrox Оу (Фінляндія) – один
з провідних світових виробників шлангових клапанів і перистальтичних насосів, які

Made in Italy
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Сайт виробника: www.valpres.it

Сайт виробника: www.valbia.it

Made in Italy

Swiss мade

Сайт виробника: www.ar-armaturen.com

стійно застосовують продукцію компанії
Swissfluid AG: BASF, Bayer AG, Hoffmann –
LaRoche, Ciba AG, DOW Chemical Company,
Syngenta AG та ін.
Компанія TOB НВП «Техприлад» є офіційним представником компанії Swissfluid
AG в Україні з 2010 р.
Сайт виробника: www.swissfluid.com
В Україні високоресурсні клапани та насосі
компанії Flowrox успішно експлуатуються
на підприємствах гірничодобувальної та
цементної промисловості, заводах будівельних матеріалів.

Офіс і завод компанії знаходяться в м. Лаппеенранта (Lappeenranta), в південно-східній частині Фінляндії. Компанія експортує
свою продукцію в 55 країн світу.

ТОВ НВП «Техприлад» співпрацює з компанією Flowrox з 2011 року.

Компанія Emiflex S.p.A. (Італія) – виробник металевих сильфонних компенсаторів, які широко застосовуються в
нафтохімічній та нафтопереробній промисловості, металургії, станціях водоочищення, висотних будинках тощо.

Офіс та завод по виробництву сильфонних компенсаторів знаходяться в м. Варедо (Varedo) неподалік Мілана. ТОВ «НВП»
Техприлад» співпрацює з компанією
Emiflex з 2015 року. В Україні високоресурсні компенсатори Emiflex успішно
впроваджені на ряді підприємств енергетики, металургії, олійно-екстракційних
заводах, висотних будівлях тощо.

Компенсатори
виробляються
згідно
стандартів міжнародної асоціації EJMA,
всі компоненти виготовляються за власною технологією та допомогою спеціальних верстатів власного виробництва.

Сайт виробника: www.flowrox.com

Сайт виробника: www.emiflex.eu

Компанія Ghibson Italia s.r.l. (Італія) –
спеціалізований виробник промислових
дискових поворотних затворів з центричним та двоцентричним диском. Багатоваріантність виконання та довготривалий
досвід виробництва дає можливість вибору конструкції затворів для різноманітних
промислових процесів навіть зі складними умовами експлуатації.

Офіс та завод компанії знаходяться в передмісті м. Болонья. ТОВ НВП «Техприлад»
співпрацює з компанією Ghibson Italia s.r.l.
з 2018 року.
В Україні затвори компанії Ghibson експлуатуються на підприємствах енергетики, металургії, олійно-екстракційних заводах тощо.

Made in Italy

Сайт виробника: www.ghibson.it

Компанія IMP Armature d.o.o. (Словенія) –
виробник засувок з погумованим клином,
зворотніх клапанів та сітчастих фільтрів.
Висока якість виробів при помірних цінах
дозволили компанії експортувати 75%
продукції в країни Європейської спільноти.
Made in Slovenia

Made in Spain

Made in Germany

Made in Germany

Made in Italy

Офіс та завод компанії розташовані в
містечку Іванчна Горіца, неподалік від
столиці Словенії м. Любляна. ТОВ «НВП»

Техприлад» співпрацює з компанією IMP
Armature d.o.o. з 2017 року.
В Україні обладнання компанії IMP успішно впроваджено на ряді об’єктів промис
лової енергетики (градирнях), комуна
льних системах водопостачання та
пожежогасіння, отримало позитивний відгук АК «Київводоканал».
Сайт виробника: www.imp-ta.si

TECVAL S.L. (Іспанія) – невелика сімейна компанія, потужності виробництва якої
знаходяться неподалік м. Барселона. Виробнича програма компанії: голчаті клапани та кульові крани високого тиску малих
діаметрів, а також маніфольди та зворотні
клапани. Особливістю компанії є можливість виробництва продукції для особливо складних умов експлуатації. Для цього

компанія застосовує різноманітні матеріали в тому числі спеціальні сплави.

KITO Armaturen GmbH – один із світових виробників дихальних клапанів та
вогневих запобіжників для резервуарів і трубопроводів. Компанія заснована
в 1928 році, офіс та завод знаходяться в
м. Брауншвейг, федеральна земля Нижня
Саксонія.

ТОВ НВП Техприлад співпрацює з ком
панією КІТО з 2021 року.

Компанія JASTA Armaturen GmbH &
Co.KG – спеціалізований виробник поворотних та інших типів заслонок для
регулювання та перекриття потоків промислових газів: димових, коксових, різноманітних повітряних сумішей, в тому числі
хімічно агресивних, пиломістких тощо.

Компанія заснована в 1959 році. Офіс та
завод компанії знаходяться в м. Ессен, в
західній частині Німеччини.

Компанія CSA s.r.l. (Італія) – виробник широкого асортименту автоматичних регуляторів тиску та рівня, клапанів випуску/
впуску повітря для промислових та комунальних систем водопостачання. Офіс та

завод компанії знаходяться в м.Сальсомаджоре – Терме (Salsomaggiore Terme)
в провінції Парма. ТОВ «НВП» Техприлад»
співпрацює з компанією CSA s.r.l. з 2017.

ТОВ «НВП» Техприлад» співпрацює з компанією Tecval S.L. з 2013 року.
Сайт виробника: www.tecval.es

Сайт виробника: www.kito.de

ТОВ НВП Техприлад співпрацює з компанією JASTA з 2021 року.
Сайт виробника: www.jasta-armaturen.com

Сайт виробника: www.csasrl.it
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Промислові регулюючі та запірні клапани ARI-STEVI®
Компанія ARI-Armaturen виробляє широкий спектр регулюючих
клапанів для різних галузей промисловості та енергетики.
Основні робочі середовища: водяна пара, термальна олія,
охолоджуючі розчини, холодна, гаряча і перегріта вода, кисень,
водень, нафтопродукти, природний газ, а також інші нейтральні
й агресивні рідини і гази.
DN15-DN500, РN16 – РN40
Температура робочого середовища: -60 ... 450 ° С (в залежності
від виконання).
Типи клапанів: прохідні і триходові (розділення або змішування
потоків).
Двоходові регулюючі клапани:
•

Для стандартного застосування – ARI-Stevi®Smart
(Арт.440/441);

•

Для складних умов експлуа
тації – ARI-Stevi®Vario
(Арт.448/449);

•

Для особливо складних умов
експлуатації – ARI-Stevi®Pro
(Арт.470/471).

Основні особливості:
•

Ущільнення затвор/сідло метал/метал (стандарт),
метал/еластомер (опція).

•

Характеристика регулювання: лінійна або рівновідсоткова.

•

Діапазон регулювання 1:50

•

Клас герметичності
запірних клапанів 1, по стандарту DIN EN 12266 (протікання повністю відсутнє), або IV
за стандартом DIN EN 605344 (протікання становить 0,01%
від Kvs) для регулюючих
клапанів. При спеціальному
замовленні величина протікання може бути знижена в
2 рази.

Виробник: ARI-Armaturen GmbH (Німеччина)
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Особливості конструкції:
•

Дросельний вузол клапана
виконується з нерозвантаженим параболічним затвором
з подачею робочого середовища «під затвор», що забезпечує надійну роботу навіть
в забруднених робочих середовищах.

•

Можливе виконання клапана
з розвантаженим по тиску
затвором (опція).

•

Застосовуються також
V-подібні і перфоровані затвори для зниження рівня шуму
і запобігання кавітації при
великих перепадах тиску.

•

Конструкції серій Vario та
Pro дозволяють змінювати
затвор, шток та сідло в про-

цесі експлуатації незалежно
один від одного та рекомендуються для застосування в
забруднених та в’язких середовищах, а також значних
перепадах тиску.
•

Застосовуються різні конструкції ущільнення штока:
підпружинена манжета з
PTFE, графітове ущільнення,
сильфон з аустенітної нержавіючої сталі 1.4571.

Матеріали:
•

корпус: сірий або високоміцний чавун, нормалізована вуглецева сталь, кислотостійка
нержавіюча сталь, легована
сталь;

•

затвор, шток і сідло: – нержавіючі сталі різних марок.

Клапани ARI-STEVI® комплектуються електроприводами
ARI-PREMIO® та AUMA, пневмоприводами ARI-DP та всіма
необхідними аксесуарами до них.

Виробник: ARI-Armaturen GmbH (Німеччина)
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Запірні сідельні клапани ARI-FABA® та ARI-STOBU®
Застосовуються в таких технологічних системах, де не допускається або небажано протікання робочого
середовища через шток.
Типове застосування: системи водяної пари та термальної олії, хімічна промисловість, енергетика,
газопостачання, вакуумні установки, токсичні рідини та гази.
Не потребує технічного обслуговування.

Клапани з сильфонним ущільненням штока ARI-FABA®
ARI-FABA® Plus
DN15-DN500, PN 16/25/40
Температура робочого
середовища: -60°С ... 450°С
ARI-FABA®Supra
DN10-DN100, PN 63/100/160
Температура робочого
середовища: -10°С ... 530°С
Основні робочі середовища:
водяна пара, термальна олія, аміак,
водень, кисень, токсичні рідини та
гази тощо.
Особливості виконання:
• Двошаровий сильфон – в
стандартному виконанні.
•

•

Ущільнення затвор / сідло - метал
по металу з герметичністю по
класу А.
Плаваючий затвор, що
самовстановлюється, з конічною
ущільнювальною поверхнею.

Матеріали корпуса: сірий чавун,
високоміцний чавун, ливарна і
ковані вуглецеві сталі, леговані
високотемпературні сталі, кисло
тостійка нержавіюча сталь 1.4408.
Шток та затвор – нержавіючі сталі
1.4021 + QТ, 1.4571 та ін.
Сідло – нержавіючі сталі для
ARI-FABA® Plus, та Stellite 21 для ARIFABA® Supra.
Сильфон – нержавіюча аустенітна
сталь 1.4571.
Основні переваги:
• Повна відсутність протікання
через шток завдяки двошаровому
сильфону.
•

Термін служби 10 та більше років

•

Кількість циклів «закрито/
відкрито» – не менше 10 тис.

•

Зручність в експлуатації.

•

Не потребує технічного
обслуговування.

Прохідні, кутові, прямоточні.

Клапани з сальниковим ущільненням штока ARI-STOBU®
DN15-DN500, PN 16/25/40
Температура робочого
середовища: -60°С ... 450°С

•

Сідло для клапанів з класом тиску
PN63 та більше – з наплавленням
сплавом Stellite 21 (стандарт).

DN10-DN100, PN 63/100/160
Температура робочого
середовища: -10°С ... 550°С

•

Високоресурсна графітова
набивка сальника.

•

З висувним та невисувним
шпинделем.

•

Наплавка на затворі зі сплаву
Stellite 6 для високотемпературних
виконань.

•

Шпиндель з накатаною різьбою та
поліруванням.

Основні переваги:
•

Проста та економічна конструкція.

•

Ущільнення затвор/сідло – метал
по металу з герметичністю по
класу А.

Приводи для всіх типів сідельних клапанів: ручний штурвал; для
клапанів з PN63 та вище також електричні та пневматичні.
Приєднання: фланцеве, під приварення.
Виробник: ARI-Armaturen GmbH (Німеччина)
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Дискові поворотні затвори ARI-ZETRIX®
з потрійним ексцентриситетом
Застосовуються в якості запірної, запірно-регулюючої та відсічної арматури в системах з підвищеними
вимогами.
Особливо економічно ефективні при DN> 200 мм.
DN80 – DN1200, PN10 – PN100
Температура робочого середовища: -60°С ... 427°С
Типове застосування:

Особливості конструкції:

•

в енергетиці: перегріта і насичена пара.

•

Ущільнення затвор / сідло:
метал по металу.

•

природний газ.

•

•

в металургії: високотемпературні гази, кисень, вуглекислий газ, аміак, сірководень.

Потрійний ексцентриситет:
подвійне зміщення осі і
конусне ексцентричне сідло.

•

•

в нафтопереробці: легкі рідкі
фракції з вмістом вуглецю
С10 і нижче, газоподібні
фракції ректифікаційних колон, риформінгу та крекінгу,
пропан, водяна пара.

Повна двостороння
герметичність по класу А
навіть при вакуумі.

•

Диск, що самоцентрується.

•

Відповідає стандарту ATEX,
SIL, Fire Safe.

•

Багатошарове пружне
металеве ущільнення диску
з можливістю заміни при
експлуатації.

•

Виконання як
швидкозапірний клапан
з швидкістю закривання
протягом 0,6 секунд
оптимізований прохідний
переріз по мінімізації
турбулентності та втрати
тиску.

•

Високий ресурс.

•

Компактність.

Приєднання: фланцеве,
міжфланцеве, під приварення.
Матеріали корпуса і диска:
нормалізована ливарна вуглецева сталь 1.0619+N, ливарна
нержавіюча сталь 1.4408.
Ущільнення диска: пружний
ламінований пакет пластин з
нержавіючої сталі та прошарками з графіту.
Сідло: надтвердий сплав
Stellite® 21.
Приводи: ручний редуктор,
електричний AUMA, пневматичний, гідравлічний.

Виробник: ARI-Armaturen GmbH (Німеччина)
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Промислові дискові поворотні затвори з центричним
диском ARI-ZESA®, ARI-GESA®, ARI-ZIVA®
Застосовуються в різних технологічних системах
в якості запірної і запірно-регулюючої арматури.
DN20-DN600, PN6/10/16

•

Температура робочого
середовища: -20 ... + 150 ° С

Конструкція, що легко розбирається (ZIVA®).

•

Сідла зі збільшеною товщиною в середній частині, що
зменшує відносну деформацію сідла та його знос.

•

Сертифіковані DVGW на застосування для природного газу.

•

Спеціальне виконання
для морської води.

•

Конструкція з центричним
диском.

•

Забезпечують повну
двосторонню герметичність
по класу А.

•

Жорстке з’єднання вала
і диска на конічних
штифтах (ZESA®/GESА®)
або шліцах (ZIVA®).

Корпус: високоміцний чавун.

Високоміцний
термооброблений вал:
суцільний шліцьовий (ZIVA®)
або що складається з двох
частин (ZESA®/GESА®).

Вал: термооброблена
нержавіюча сталь 1.4021+QT.

•

Диск: високолегована нержавіюча сталь 1.4581. Конструкція валу,
який не вибивається.

Сідла: EPDM, NBR, FPM (Вітон).

Зворотні клапани ARI-CHECKO®
ARI-CHECKO®-V підйомні
зворотні клапани.
DN15-DN500, PN16 – PN160
Температура робочого
середовища: -60 ... + 550°С.
Корпус: чавун, вуглецева,
нержавіюча і легована сталі.

Дискові зворотні клапани
ARI-СНЕСКO®-D легка компактна
конструкція. Міжфланцеві.
Всі елементи виконані
з нержавіючих сталей різних
марок. Мають дуже малий
тиск відкриття – 0,02 бар.
DN15-DN350, PN40
Температура робочого
середовища: -60 ... + 400°С.

Сітчасті фільтри ARI-Strainer
Сітчасті фільтри ARI-Strainer
забезпечують захист обладнання
від твердих частинок. Сітка
виконана з нержавіючої сталі з
діаметром комірки 1,0-1,6 мм
(стандарт) або з дрібною сіткою –
0,25 мм.

Температура робочого
середовища: -60 ... + 550°С
Корпус: чавун, вуглецева,
нержавіюча і легована сталі.
Приєднання: фланцеве і під
приварення.

DN15-DN500, PN16 - PN160

Виробник: ARI-Armaturen GmbH (Німеччина)
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Регулятори тиску прямої дії
Клапани пропорційні з мембранним приводом: редукційні серії ARI-Predu®
«після себе» і перепускні серії ARI-Predex® «до себе»
Основні робочі середовища:
водяна пара, перегріта вода,
стиснене повітря, інші нейтральні
рідини і гази.

DN15-DN150,
Kvs = 3,2-280 м3/год.
PN16 / 25/40, Tmax = 350°C.
Діапазон регульованого тиску
«до себе» або «після себе»: 0,2 –
16 бар.
Максимальний перепад тисків: до 40 бар (в залежності від
типорозміру).
Ущільнення затвор/сідло –
метал по металу.
Основні особливості:
Наявність розвантажувального
сильфона компенсує коливання
тиску в системі, що в свою чергу
забезпечує високу точність
регулювання.
Крім цього, клапан оснащений
ущільнюючим сильфоном, що
гарантує відсутність протікання
через шток.

Профільований параболічний
затвор і конічне сідло забезпечують плавну зміну витрати і високу
герметичність при закритті.
У закритому положенні протікання
при ущільненні затвор/сідло
метал по металу не перевищує
0,05% від Kvs. Можливе
зменшення протікання при
установці еластомірного сідла.
Матеріали основних вузлів:
• корпус - сірий чавун,
високоміцний чавун, сталь,
нержавіюча сталь;
• внутрішні деталі – н/ж сталі
різних марок;
• мембрана приводу:
NBR або EPDM.
Комплектуються імпульсними
трубками, конденсаційними
судинами та іншими
аксесуарами.

Регулятори температури серії ARI-Temptrol®
Регулятори призначені для підтримки постійної температури в промислових системах нагрівання або
охолодження.
Область застосування: промислові системи опалення, кондиціювання і вентиляції, системи охолодження.
DN15-DN100, PN16/25/40, Kvs = 0,4-80 м3/год. Тmах = 300°С.
Ущільнення затвор / сідло –
метал по металу.

Включає в себе прохідний або
триходовий клапан та
термостатичний елемент.
Два основні різновиди
двоходових клапанів:
для систем нагрівання
(клапан закривається при
збільшенні температури) та для
систем охолодження (клапан
відкривається при збільшенні
температури).
Триходові клапани для
змішування чи розділення
потоків.
Для зменшення впливу зміни
тиску в системі на точність
регулювання клапани оснащені

компенсуючим сильфоном,
виконаним з н/ж сталі.
Клапани комплектуються
термостатами двох типів:
стрижневими (для рідин)
і спіральними (для газів).
Термостати мають різні
типорозміри і динамічну
характеристику, що дозволяє
отримати мінімальну статичну і
динамічну похибку регулювання.
Матеріали основних вузлів:
• корпус – сірий чавун,
високоміцний чавун,
вуглецева та н/ж сталі,
бронза;
•

внутрішні деталі - н/ж сталі
різних марок.

Виробник: ARI-Armaturen GmbH (Німеччина)

17

Запобіжні клапани ARI-SAFE/REYCO®
Область застосування: котельні установки, нафтохімічна, харчова,
текстильна та інші галузі промисловості, системи теплопостачання.
Застосовуються в котлах, резервуарах, трубопроводах
для автоматичного скидання робочого середовища в відвідний
трубопровід або в атмосферу.
Типи:
повнопідйомні та пропорційні.

•

Можливість коригування
максимального ходу штока.

Діаметр входу DN15-DN250.

•

Можливість виконання з
сильфоном, що забезпечує
високоточну роботу при
наявності протитиску і захист
пружини від агресивних та
забруднених середовищ.

•

Комплектація розривними
дисками для особливо
агресивних і токсичних
робочих середовищ.

Номінальний тиск до PN420/
ASME2500.
Максимальна температура
середовища 538°С.
Мінімальний тиск
спрацювання – 0,2 бар.
Приєднання:
фланцеве, муфтове.
Робочі середовища:
водяна пара, вода,
нафтопродукти, термальна олія,
технологічні розчини, агресивні
і токсичні гази, випари і рідини.

Матеріали :
•

Корпус і кришка: чавун,
високоміцний чавун, норма
лізована вуглецева та леговані
стали, нержавіючі стали.

Основні особливості:
• Конструкція згідно EN ISO
4126-1 (ARI-SAFE) або API
526 (ARI-REYCO®)

•

Сідло:
1.4571(Х6СгМ1МоТІ7-12-2),
наплавлення з стелліта
(опція).

•

Багатоваріантність виконання
для різних робочих
середовищ та умов роботи.

•

Шток, затвор:
термооброблені н/ж сталі
(1.4021 + QТ, 1.4571).

•

Затвор і сідло
виконується зі спеціальної
термообробленої
нержавіючої сталі 1.4571,
яка забезпечує високу
механічну міцність і стійкість
до стирання.

•

Пружина: н/ж сталь 50СгV4,
54SiCr6 (1.4310).

•

Можливість виконання
ущільнюючих поверхонь з
різних еластомерів, а також
з наплавленням зі стелліта.

•

Висока пропускна здатність
повнопідйомних клапанів.

Забезпечує повну герметичність
протягом всього періоду
експлуатації клапана, навіть
при частому примусовому
підриві.

НОВЕ:
запатентоване еластичне
ущільнення SHR для пари
та гарячої води (до +220°С).

Компанія Техприлад має спеціальну ліцензію та обладнання
і є уповноваженим підприємством по сервісу
і налаштування даних запобіжних клапанів.
Виробник: ARI-Armaturen GmbH (Німеччина)
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Конденсатовідвідники та інше обладнання
для відведення конденсату
Поплавкові конденсатовідвідники серії ARI-CONA®S та ARI-CONA®SС
Здебільшого застосовуються для
миттєвого відведення конденсату
після теплообмінного обладнання
(відводять конденсат при температурі насиченої пари).
DN15-DN100, PN16-PN160,
Тmах = 550°С.
Основні особливості:
• Автоматично видаляють
повітря при запуску
та експлуатації системи.
•

Мають вбудований фільтр
та зворотний клапан.

•

Посилена, з важким
поплавком конструкція
стійка до гідроударів.

•

Надійна робота навіть при
значних коливаннях тиску
та витрати конденсату

•

Забезпечують високу
пропускну здатність навіть
при малих перепадах тиску.

•

Наявні виконання для відводу
рідини з систем стисненого
повітря.

Матеріали основних вузлів:
корпус: сірий і високоміцний
чавун, вуглецева, нержавіюча та
високотемпературні сталі;
внутрішні деталі: нержавіючі сталі
різних марок.

Біметалічні конденсатовідвідники серії ARI-CONA®В
Застосовуються для відводу
конденсату з попереднім
охолодженням останнього
до температури, яка на 10-30°С
нижче температури
насиченої пари.

Основне призначення –
паропроводи насиченої
та перегрітої пари.
DN15-DN50, PN16-PN630,
Тmах = 650°С.
Основні особливості:
• Автоматично видаляють
повітря при запуску та
експлуатації системи.
•

Мають вбудований фільтр
та зворотний клапан.

•

Посилена конструкція
нечутлива до гідро
ударів.

•

Біметалічні пластини
спеціального профілю, який
запобігає їх забрудненню,
мають оптимальну швидкість

реакції на температурні
зміни.
•

Ступінь
передохолоджування
конденсату можна
відрегулювати в будь-який
момент часу.

Матеріали основних вузлів:
• корпус: сірий чавун,
вуглецева, нержавіюча і
високотемпературні сталі;
•

внутрішні деталі: нержавіючі
сталі різних марок.

•

чутливий елемент –
термостатичний
корозійностійкий біметал
ТВ 102/85

Крім даних конденсатовідвідників компанія ARI-Armaturen GmbH виробляє наступне обладнання
для відведення конденсату: термостатичні та термодинамічні конденсатовідвідники, модульні колектори, оглядові вікна, автоматичні дренажні клапани, конденсатні насоси та станції перекачування конденсату
тощо.

Виробник: ARI-Armaturen GmbH (Німеччина)
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Сідлові регулюючі та запірні клапани для газових
сховищ та компресорних станцій
Підвищена зносостійкість та термін експлуатації.
Висока ремонтоздатність.
Запатентована компанією HORA система гібридного ущільнення
затвор/сідло забезпечує повну герметичність як для запірних так
і регулюючих клапанів.
DN25 – DN500

•

PN63 – PN250
Т= -60…+400°C
Матеріали основних вузлів
•

корпус: вуглецева
сталь, легована сталь,
низькотемпературна та
високотемпературна сталі,
н/ж сталі різних марок

внутрішні деталі: н/ж сталі
різних марок

Спеціальні виконання:
• для надкритичних перепадів
тиску
•
•
•
•

антипомпажні
для заповнення газових
сховищ
для газового конденсату
швидкодіючі запобіжні

Виробник: Holter Regelarmaturen GmbH & Co. KG (Німеччина)
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Аксіальні регулюючі клапани для складних умов
експлуатації в газовій промисловості
Найкращий вибір для застосування на станціях вимірювання витрати
газу, завдяки незначному впливу на поле швидкостей на виході.
DN50 – DN500

•

газосховища

PN63 – PN250

•

газоочищення та осушування

Т= -60…+400°C
Матеріали основних вузлів

Особливості:
• Прямоточна конструкція

•

•

Зменшені втрати тиску

•

Відсутність турбулентності
та вібрацій

•

Підвищена пропускна
спроможність

•

Повна герметичність
перекриття потоку

•

Можливість застосування
для забрудненого газу

•

корпус: вуглецева
сталь, легована сталь,
низькотемпературна та
високотемпературна сталі,
н/ж сталі різних марок
внутрішні деталі: н/ж сталі
різних марок

Застосування:
• компресорні станції
•

вимірювальні станції

Виробник: Holter Regelarmaturen GmbH & Co. KG (Німеччина)
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Регулюючі клапани для промислової енергетики
DN15 – DN600

Типи клапанів:

PN63 – PN630

•

Регулюючі клапани живильної
води

•

Запірні клапани з повною
герметичністю

•

Регулюючі клапани з
багатоступеневою системою
редукції тиску

•

Інжекторні регулюючі
клапани

•

Редукційні клапани для
зниження тиску пари з
виходом до DN1600

•

Клапани для охолодження
пари

•

Клапани для мінімальних
витрат

•

Автоматичні клапани
рециркуляції насосів

•

Спеціальні зворотні
клапани для забезпечення
рециркуляції

•

Пускові клапани для запуску
та зупинення регулювання
перепускного клапана
парової турбіни

•

Байпасні клапани парових
турбін

Т= -196…+700°C
•

Прохідні

•

Триходові

•

Кутові

•

Z-подібні

Матеріали основних вузлів
•

•

корпус: вуглецева
сталь, легована сталь,
низькотемпературна та
високотемпературна сталі,
н/ж сталі різних марок
внутрішні деталі: н/ж сталі
різних марок

Застосування:
•

Теплові та атомні станції

•

Нафтопереробка

•

Хімія та нафтохімія

•

Заводи по переробці сміття

•

Целюлозно-паперові
фабрики

•

Цукрові заводи

Виробник: Holter Regelarmaturen GmbH & Co. KG (Німеччина)
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Регулюючі клапани та інжектори
редукційно-охолоджувальних установок
Застосування: ОУ, РОУ, ШРОУ

Особливості:

Вхід DN50 – DN700

•

Ефективне пароводяне
змішування в широкому діапазоні витрат перегрітої пари
та зміні тиску в паропроводі

•

Багатоваріантність конструкції забезпечує оптимальне виконання для конкретних умов
при мінімальній вартості

•

Компактність

•

Стійкість до надкритичних
параметрів водяної пари

•

Ефективний захист від
термоударів (не потребує
водяної сорочки)

•

Забезпечення довготривалої
роботи навіть при регулярних
зупинках та запусках енергоблоків

Вихід DN250 – DN1000
До PN630, Тmax= 610°C
•

Прохідні

•

Кутові

Матеріали основних вузлів:
•

•

корпус: вуглецева
сталь, легована сталь,
високотемпературна сталь,
н/ж сталі різних марок
внутрішні деталі: н/ж сталі
різних марок

Інтегровані пароохолоджуючі
клапани:
•

з перфорованою трубкою

•

з інтегрованою пароводяною
форсункою

Інжектори води для
пароохолодження:

•

з радіальним
пароохолоджувачем

•

пароводяна форсунка

•

типу вентурі

трубчастий

•

радіальний

•

трубчасті з багатоточковим
вприскуванням

•

Виробник: Holter Regelarmaturen GmbH & Co. KG (Німеччина)
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Обладнання компанії Mankenberg GmbH
Виробнича програма: спеціальні редукційні і перепускні клапани, спеціальні клапани для відведення
повітря і конденсатовідвідники, поплавкові регулятори рівня, фільтри, сепаратори, регулятори вакууму,
індикатори витрати і конденсатні насоси.

Регулятори тиску прямої дії
В залежності від моделі та
виконання призначені для
роботи в умовах:
•

високих тисків і температур,
великих перепадів тиску;

•

регулювання особливо
низьких тисків;

•

з надвеликими і надмалими
витратами робочого
середовища

•

з в’язкими, абразивними
та агресивними робочими
середовищами;

•

з харчовими продуктами, які
вимагають стерильних умов;

•

з речовинами, що вимагають
високої хімічної чистоти
(наприклад, компонентами
ліків і хімічними реактивами);

•

з небезпечними і токсичними
рідинами та газами.

Редукційні клапани:
DN15 - DN400, PN2,5 - PN315
Тmах = 500°С
Тиск на вході: макс. 315 бар
Тиск на виході: 0,002 - 160 бар
Перепускні клапани:
DN 15 - DN 400, PN 1 - PN100
Tmax = 400°C
Тиск на вході: 0,002 - 100 бар
Коефіцієнт редукції до 15000
Матеріали:
•

корпус і внутрішні деталі:
леговані сталі, н/ж сталі,
титан, Duplex, Superduplex,
Hastelloy, чавун і вуглецева
сталь;

•

Наплавлення сідла затворів: Stellite®.

Приєднання:
фланцеве, трубна циліндрична
або конічна різьба, CLAMP,
під приварення в разтруб за
стандартами DIN, ANSI та інше –
на вибір замовника

Виробник: Mankenberg GmbH (Німеччина)
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Обладнання компанії Mankenberg GmbH
Переваги регуляторів тиску Mankenberg:
•

Багатоваріантність конструкцій і виконань.

•

Застосування практично для
всіх робочих середовищ.

•

•

•

Просте обслуговування завдяки з’єднанню частин легкоз’ємним хомутом.

•

Висока точність. Похибка
зазвичай не перевищує 5%
в діапазоні 10-70% пропускної
здатності клапана.

•

При перепадах тиску
понад 25 бар застосовується
наплавлення плунжера
сплавом Stellite®.

•

Металеве, в тому числі із
наплавленням Stellite®, або
еластичне сідло.

•

Зниження тиску перегрітої
пари з 315 бар до 2-160 бар
за одну ступінь редукції
(наприклад, в енергетиці).

•

Екстракція рослинних
олій (дуже висока точність
підтримання тиску).

Запобігання розриву
труб при аварійному їх
перекритті на нафтопроводах
і нафтоналивних терміналах.

•

Подача стерильної пари
для стерилізації харчового
обладнання.

Видобуток і переробка
нафти (в’язкі, абразивні,
горючі середовища).

•

Пожежогасіння на
нафтовидобувних платформах
(морська вода).

Висока чистота поверхонь
при виконанні з н/ж сталі
Ra> 1,6 μm (стандарт) Ra>
0,25 μm (опція) та практично
повна відсутність застійних
зон в корпусі.
Пружина клапана може закриватися герметичним кожухом з приєднанням дренажної
лінії для безпечного відведення робочого середовища при
його просочуванні.

Приклади використання:
•

Виробництво біодизельного
палива (пульпа зі змінною
в’язкістю).

•

Створення азотних подушок
в резервуарах (з наднизьким
тиском).

•

•

•

Виробництво газованих напоїв
(регулювання тиску CO2 при
великих витратах).

Виробляються також аварійні запираючі клапани, які автоматично
перекривають трубопровід в разі перевищення витрати більше
допустимої; редукційні і підпірні клапани з пілотним управлінням
(DN40-DN800) з робочим тиском до PN160.

Виробник: Mankenberg GmbH (Німеччина)
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Обладнання компанії Mankenberg GmbH
Спеціальні повітровідвідники
Призначені для видалення
повітря з системи при
заповненні її рідиною і в процесі
експлуатації, а також для впуску
повітря в систему при виникненні
вакууму та під час спорожнення
системи.

DN15 – DN300, PN6 – PN40,
Тmax=200°C
Пропускна здатність до
18550 Нм3/год
Виконуються з різних матеріалів
стійких до різноманітних рідин,
а також для роботи з озоном.

Спеціальні поплавкові
конденсатовідвідники
Призначені для видалення
конденсату з трубопроводів
з аерозолями, в т. ч.
вибухонебезпечними, хімічно
агресивними середовищами,
стисненим повітрям, водяною
парою та біогазом.
DN15 - DN150, PN16
Tmax= 200°С

Пропускна здатність до
193 м3/ год
Можуть виконуватися
з еластичним сідлом для
100% герметичності.
Є виконання з вибухозахистом.

Поплавкові регулятори рівня
Призначені для підтримування
заданого рівня в резервуарах з
рідинами різної щільності (в т. ч.
вогненебезпечними).

рідинами, деталі клапана можуть
мати гумове або полімерне
покриття (в залежності від
робочого середовища).

Необхідний рівень задається
пересуванням поплавка по штоку
з подальшою фіксацією. Для
використання з агресивними

DN15 - DN400, PN16-PN40,
Tmax = 300°С
Kvs = 0,5-1800 м3/год

Конденсатний насос
для агресивних середовищ
Насос призначений для
перекачування різних конденсатів
і рідин.
Насос використовує для роботи
тиск пари в системі або енергію
стисненого повітря і газу. Насос
має незначну масу.

Всі деталі виконані з н/ж сталі
AISI 316L
Напір до 40 м вод. ст.
Продуктивність до 3430 л/год
Тиск керуючого середовища
до 8 бар
Tmax = 200°С

Виробник: Mankenberg GmbH (Німеччина)
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Дихальні клапани та вогневі запобіжники
Компанія KITO® Armaturen GmbH (Німеччина) – один із світових виробників вибухозахисної арматури, що застосовується при зберіганні та транспортуванні вибухонебезпечних та легкозаймистих газів, випарів та рідин.

Дихальні клапани
Клапани використовуються в резервуарах для випускання, впускання повітря або комбіновані
Основні робочі середовища:
негорючі (нейтральні), вибухонебезпечні та легкозаймисті гази,
випари та рідини.
Клапани можуть бути обладнані
інтегрованим вогневим запобіжником
DN25 – DN300
Приєднання: фланцеве (DIN/
ASME)

Тиск спрацювання
при підвищенні тиску:
2…450 мбар (стандарт)
Тиск спрацювання при вакуумі: 2…450 мбар (стандарт)
Матеріали корпуса: вуглецева
сталь, н/ж сталь
Матеріали ущільнення затвор/
сідло: NBR, EPDM, PTFE, HD3822,
Viton, VMQ-FEP, VMQ-PFA

Відповідність стандартам:
PED, ATEX тощо.

Аварійні клапани надмалого тиску для резервуарів
DN100 – DN600
Приєднання: фланцеве (DIN/
ASME)
Тиск спрацювання: 5…100 мбар

Матеріали ущільнення затвор/
сідло: NBR, EPDM, PTFE
Відповідність стандартам:
PED, ATEX тощо.

Матеріали корпуса: вуглецева
сталь, н/ж сталь

Завдяки спеціальним комбінаціям ущільнень та якості виконання забезпечується мінімальне протікання
газів або випарів через дихальні та аварійні клапани в їх закритому положенні. В залежності від DN протікання як мінімум в 3 рази менше в порівнянні з вимогами стандартів API2521, ISO28300, API2000 7th, наприклад:
DN<150 / протікання складає не більше 0,00162 м3/год

Виробник: Kito Armaturen GmbH (Німеччина)
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Вогневі запобіжники
Дані запобіжники застосовуються як додаткові елементи дихальних клапанів, так і в трубопроводах для відсікання можливості розповсюдження полум’я та вибуху, дефлаграційного або детонаційного типу, захисту від
короткочасного або тривалого горіння.
Основні робочі середовища:
вибухонебезпечні та легкозаймисті гази, випари та рідини
груп вибухозахисту IIА1, IIА,
IIB1, IIB3, IIС.
G 1/8’’ – DN800
Матеріали основного
елемента вогневого
запобіжника: н/ж сталь
Величина повітряного зазора
сітки підбирається в залежності
від робочого середовища
у відповідності до вимог
стандарту MESG (Maximum
Experimental Safe Gap)
Матеріали корпуса: вуглецева
сталь, н/ж сталь
Матеріали ущільнення затвор/
сідло: PTFE, HD3822, Viton,
Graphite
Приєднання: різьбове,
фланцеве (DIN/ASME)
Відповідність стандартам:
ISO 16852-2016 “Flame arresters –
performance requirements
and limit to use”, ATEX, тощо.

Виробник: Kito Armaturen GmbH (Німеччина)
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Засувки клинові і шиберні для нафтогазової
промисловості та енергетики
Високоякісні засувки виробництва компанії Valvosider S.r.l.(Італія) призначені для використання
в якості запірної арматури в нафтогазовій промисловості, нафтопереробці і нафтохімії, металургії,
енергетиці та інших галузях.
Виробляються і сертифіковані за стандартами Американського інституту нафти (АРI).
Основні робочі середовища:
сира нафта і нафтопродукти,
кисень, природний газ, газовий
конденсат, насичена і перегріта
пара, технологічні розчини та ін.

•

Ущільнення шпинделя –
не менше п’яти графітових
кілець.

•

Виконання з сильфонним
ущільненням шпинделя.

Основні типи:
• Клинові з кришкою на болтах

•

Висувний шпиндель.

•

Клинові з кришкою корпусу,
що самоущільнюється.

•

Паралельні з наскрізним
шибером

DN50-DN1400, PN16 - PN420 /
ASMЕ150-2500
Температура робочого
середовища: -196°С ... 600°С
в залежності від виконання.
Особливості виконання:
• Повнопрохідна конструкція
•

Ущільнення клин / сідло –
метал по металу з дво
сторонньою герметичністю
за стандартами АРI 6D та
АРI 598, а також А та В
за стандартом DIN 3352.

•

Пружиний плаваючий клин.

•

Змінні сідла.

•

Наплавлення поверхонь
клина і сідел сплавами
Stellite®, Hastelloy®, Monel®.

•

Зворотнє сідло.

Приєднання: фланцеве (в тому
числі за стандартом RTG) і під
приварення встик по DIN та ASME.
Варіанти виконання клинових
засувок: стандартні з графітовим
та тефлоновим сальником,
з сильфонним ущільненням,
з подовженою кришкою для
кріогенних середовищ.
Матеріали корпуса, кришки
і клина – ливарні сталі:
вуглецева (1.0619, WCIB),
низькотемпературна (LCB),
леговані (1.7357, 1.5419,С5),
високолеговані сталі (1.7379, С12),
нержавіючі сталі (1.4552, 1.4581,
CF8M, CF8C, CF3M, WC8).
Ущільнювальні поверхні клин/
сідло: нержавіючі сталі X20Cr13,
F6A, 1.4541, AISI316, спеціальні
сплави Stellite®, Monel®,
Hastelloy® та ін.
Приводи: ручний штурвал
або редуктор, електричний,
пневматичний, гідравлічний.

Поставляється також інша продукція компанії Valvosider S.r.l .:
•

Сідельні клапани з
кришкою на болтах:
DN15-DN600, PN16-PN160 /
А5МЕ150-1500 з сальниковим
і сильфонним ущільненням
штока, а також з подовженою
кришкою корпусу для
кріогенних середовищ;

•

Сідельні клапани
з кришкою корпуса,
що самоущільнюється:
DN50-DN400, PN100- PN420 /
А5МЕ600-2500 з сальниковим
ущільненням штоку.

•

Зворотні клапани і зворотні
затвори: DN15-DN1200,
PN16-PN160 / ASME150-2500

•

Сітчасті фільтри: DN15DN400, PN16-PN160 /
ASME150-2500

Виробник: Valvosider S.r.l. (Італія)
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Промислові дискові поворотні затвори з центричним
диском та подвійним ексцентриситетом
для складних умов експлуатації
Багатоваріантне виконання відповідно до вимог технологічних процесів у різноманітних галузях
промисловості: нафтогазовій, металургійній, цементній, хімічній, харчовій, кораблебудуванні, енергетиці.
При правильному підборі забезпечують високий ресурс при відносно невисокій ціні.
Дискові затвори центричні

Основні робочі середовища
(в залежності від виконання):
•

•
•
•
•
•

абразивні та сипучі матеріли:
цемент, будівельні суміші,
цукор, борошно, керамічний
пил тощо.
водяна пара
нафтопродукти
морська вода
кислоти та луги
вакуум до 30 Па (абс)

Особливість конструкції:
•
•
•
•

•

 осилене з’єднання диска з
п
валом
подвійне ущільнення вала
сідла змінні або вулканізовані
спеціальна форма змінного
сідла забезпечує надійне
зчеплення з корпусом
антистатичне виконання (опція)

DN40 – DN800
PN6/10/16/25 / ANSI 150
Т= -60…+200°C
Клас герметичності: A
Матеріали корпуса: високоміцний чавун, сталь, низькотемпературна сталь, нержавіюча сталь,
алюміній-бронза, алюміній.
Епоксидне покриття корпуса виконаного з чорних металів.
Матеріали диска: високоміцний
чавун, нержавіюча сталь, алюміній-бронза, Hastelloy, Monel.
Покриття диска: Zinc, Rilsan, PTFE
Матеріал cідла: NBR, Carboxide,
FKM, NR (натуральний каучук),
PU (поліуретан), Silopren, PTFE з
силіконовою підкладкою тощо
Приєднання: міжфланцеве типу
Wafer або LUG, фланцеве.

Дискові поворотні затвори з подвійним ексцентриситетом
Конструкція затворів з подвійним ексцентриситетом забезпечує підвищений ресурс та надійність
порівняно з аналогічними затворами з центричними дисками за рахунок меншої деформації сідла.
При регулюванні характеристика близька до рівновідсоткової.
Застосування: нафтогазова та
нафтохімічна промисловість, металургія, енергетика тощо.
Особливість конструкції:
•
•

•

Приводи: ручний,
електричний пневматичний,
гідравлічний

•

подвійний ексцентриситет
сідло RTFE (тефлон посилений скловолокном) або
металеве (Inconel 625)
динамічне ущільнення вузла
вал/корпус пакетом пружинних шайб
посилена конструкція з’єднання диск-вал.

Пожежобезпечне та антистатичне виконання (опція)

DN 50 – DN500
PN 10/16/25 ANSI 150
Герметичність двостороння
Клас герметичності:
А – для сідла з RTFE
B – для сідла з Inconel
Робоча температура:
-60…+230°C – для сідла з RTFE
-60…+450°C – для сідла з Inconel
Матеріали корпуса: сталь, нержавіюча сталь, SUPERDUPLEX
Матеріали диска: нержавіюча
сталь, SUPERDUPLEX
Приєднання: міжфланцеве типу
Wafer або LUG з необхідністю
встановлення прокладки

Виробник: Ghibson Italia S.r.l (Італія)
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Заслонки для промислових газів
Наш партнер, компанія JASTA Armaturen GmbH & Co.KG
(Німеччина) – спеціалізований виробник широкого асортименту
заслонок, які використовуються для перекриття та регулювання
потоків промислових, зокрема високотемпературних газів.
Галузі промисловості: металургія, коксохімія, когенераційні
станції, цементна промисловість, біогазові установки,
сміттєпереробні заводи тощо.
Типи клапанів: дискові або прямокутні поворотні (центричні
та з подвійним ексцентриситетом), шиберні, багатожалюзеві,
з радіальною діафрагмою, дискові байпасні, тощо.
Робочі середовища: димові, коксовий та доменний гази,
біогаз, гаряче повітря, системи
промислової вентиляції тощо.
Функція: запірна або регулююча з рівновідсотковою характеристикою.
Приєднання: фланцеве,
міжфланцеве WAFER,
під приварення
DN15-DN5000
PN6/PN10/PN16
Tmax=350/450/550/850/1100 °C
в залежності від виконання.
Tmin=-100°C
Матеріал корпуса: чавун,
вуглецева сталь, легована сталь,
високотемпературна сталь,
нержавіючі сталі різних марок.

Ущільнення затвор-сідло:
як правило метал/метал, з класом герметичності 99%, 99,599,8% та 99,95-99,98% від повної
пропускної здатності або
з повною герметичністю,
як спеціальне виконання
При необхідності повної герметичності використовуються
поворотні засувки з подвійним
ексцентриситетом з ущільненням
FEP та PFD або здвоєні затвори
з системою додаткового ущільнення стисненим повітрям (для
особливо високих температур).
Приводи: ручний, електричний,
пневматичний.

Виробник: JASTA Armaturen GmbH & Co.KG (Німеччина)
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Кульові крани для складних умов експлуатації
Забезпечують надійне перекриття потоків рідин та газів навіть
при абразивних та забруднених робочих середовищах, при високих
та низьких температурах, при різких змінах температур та тисків.
Виготовляються з кулею на опорі та плаваючою кулею, з металевими
та полімерними сідлами, з багатокомпонентними системами
динамічних ущільнень кулі та штоку.
При виконанні ущільнення метал по металу застосовується
покриття ущільнюючих поверхонь надтвердими матеріалами.
виробництві добрив,
синтетичних матеріалів, фарб,
ущільнюючих матеріалів,
силікону та інше.

DN15-DN350, PN16 – PN150
ANSI 150-900
Температура робочого
середовища: -50°С ... +650°С.
Повна герметичність по класу А
Основні робочі середовища:
шлами, вугільний пил,
кам’яновугільні смоли, фенол,
хлорсілани, продукти коксування,
забруднені та отруйні гази, важкі
нафтопродукти, миючі засоби
тощо.

Виробляється дві основні серії
кульових кранів з ущільненням
метал по металу:
•

Серія KHF 710 з
підвищеним ресурсом
та багатокомпонентною
системою динамічних
ущільнень кулі та штоку для
застосування в технологічних
операціях з високою частотою
перекриття потоків.

•

Серія KHF 510 – зі
спрощеною системою
динамічних ущільнень
(економічна версія).

Типове застосування:
•

В металургії: системи
пневматичного подавання
вугільного пилу

•

В газовій промисловості:
станції очищення, осушування,
регулювання та вимірювання
природного газу

•

В нафтохімічній
промисловості: при паровому
риформінгу, каталітичному
окисленню, полімеризації

•

В нафтопереробці: в
каталітичному крекінгу та
риформінгу, процесі Клауса

•

Нафто та газосховища: тяжкі
нафтопродукти ( мазут, бітум,
гудрон), дизельне паливо,
скраплений газ тощо.

•

В хімічній промисловості:
переробка органічної та
неорганічної сировини,при

Обидві серії виконуються
як з плаваючою кулею,
так і з кулею на опорі.
Матеріали корпуса:
вуглецева та нержавіючі
сталі, Duplex, Monel®, Hastelloy®,
Inconel®, 316Ті та інші.
Приєднання: фланцеве по
стандартам DIN або ANSI
Покриття ущільнюючих
поверхонь кулі та сідел: карбід
вольфраму, карбід хрому, борід.
Приводи: ручний штурвал,
електричний, пневматичний.
Відповідають стандартам PED,
ATEX, FireSafe, SIL3 та інші.

Виробник: A+R Armaturen (Німеччина)
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Кульові крани загальнопромислового призначення
Компанія ТОВ НВП «Техприлад»
пропонує широкий
асортимент промислових
кульових кранів виробництва
компанії Valpres S.r.l. (Італія).

Типове застосування: залежно
від типу і виконання кульові
крани можуть застосовуватися
для різних робочих середовищ,
включаючи нафтопродукти,
розчинники, кислоти і луги,
кисень, водяну пару, конденсат,
вуглекислий газ та ін.

Серії:

DN6-DN300, PN16/40/63/100
ANSI 150 - 600
(Окремі виконання до PN140)Вакуум до 99,9%, 10-3 Торр (абс.).

•

Триходові клапани з L і Т
портами.

•

Великий набір сідел для
різних робочих середовищ.

•

Спеціальні сідла, які не
залишають застійних
зон (порожнин) в корпусі
для харчової, хімічної
і фармацевтичної
промисловості.

Температура робочого
середовища -40 … +198°С
(залежно від виконання)
Забезпечують повну двосторонню
герметичність по класу А
Особливості виконання:
•

Антистатичне виконання
(стандарт для серії Splitbody)
та з ущільненням V-Pack.

•

Легкорозбірні зі змінними
сідлами.

•

Потрійне ущільнення
шпинделя.

•

Пожежостійкі (сальник і
прокладки корпусу з графіту).

•

Є виконання з паровою
сорочкою для середовищ,
що кристалізуються.

Split-body (фланцевий), Wafer
(міжфланцевий), Radiamont
(різьбовий, під приварення).
Прохідні і триходові
Повнопрохідний переріз для
прохідних клапанів

Матеріали
Корпус: вуглецева сталь LCB,
WCB, LF2, нержавіюча сталь AISI
316, 304.
Куля і шпиндель: нержавіюча
сталь AISI 316, 304.
Ущільнення шпинделя: графіт,
PTFE, PTFE з графітом, Viton,
EPDM.
Сідла: TFM, PTFE, PTFE з графітом, PTFE з армуванням
н/ж сталлю та ін.
Приводи: важільна ручка,
ручний редуктор, електричні
Valbia та Auma, пневматичний
Valbia.

Виробник: Valpres S.r.l. (Італія)
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Кульові крани для харчової та фармацевтичної
промисловості
Відповідають вимогам максимальної пропускної здатності при мінімальних втратах напору,
стерильності та простоті очищення.
Виробник: компанія Vinco Válvulas, S. A. (Португалія). Заснована у 1990р. та спеціалізується на
виробництві кульових кранів для загальнопромислового та спеціального застосування. Серед постійних
клієнтів компанії багато всесвітньо відомих виробників, наприклад – Pfizer, Alcatel-Lucent, GSK, Fujifilm,
Janssen, Sanofi та ін.
Якість та сертифікація: кульові крани сертифіковані на відповідність всім необхідним європейським
та американським директивам для використання з харчовими продуктами, з небезпечними речовинами
та у медичному обладнанні: FDA, USP Class VI, ROHS, BSE/TSE, а також PED, ATEX, TA-Luft тощо.
Постачаються з індивідуальними сертифікатами підтвердження функціональних випробувань, якості
матеріалів та полірування поверхонь згідно EN10204.
Типове застосування: харчова, фармацевтична та хімічна промисловість, біотехнології, виробництво
косметики, мікроелектронних компонентів, тощо.
Виробнича програма:
•
•

2-ходові DN10 – DN150
багатопортові (L, T, X-порт)
DN10 – DN50

Клас тиску:
PN16 – PN100 (Class 150 – 600)
Діапазон робочих температур:
від -46°C до +200°C
Приєднання: приварне встик BW
та клемпове Tri-Clamp

Матеріали основних
металевих деталей:
A479 316/L та A351 CF3M
Опціонально:
B574 N06022 (Alloy 22) та
A494 CW-12MW (Alloy 276)
Матеріали корпусу для приварного приєднання з обов’язковим
контролем рівня сірки та фериту.

Полірування: 0,38мкм (SF4),
0,51мкм (SF1), 0,76мкм (SF3)

Сідла: тефлон з підвищеними
характеристиками TFM 1600

Особливості:
• повнопрохідний переріз в
розмір приєднувальної труби
• легкорозбірна конструкція
корпуса
• подвійне міжкорпусне
ущільнення
• динамічна ущільнююча
система штоку
• антистатичне виконання

Опції:

Приводи:
• важільна, подовжена або
овальна рукоятка
• електричні
• пневматичні

•

посилене ущільнення штоку
для небезпечних середовищ

•

пожежостійке виконання

•

з подовженим штоком

•

донні крани

•

крани з CIP/SIP промивочним
портом

•

крани з паровою сорочкою

•

крани з подвійним блокуванням та дренажем

•

аварійно-запірні протипожежні крани

Виробник: Vinco Válvulas, S. A. (Португалія).
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Коаксіальні та соленоїдні клапани RSG
З 1985р. спеціалізований виробник коаксіальних та соленоїдних клапанів. Окрім стандартних клапанів,
найбільшою перевагою компанії є можливість виготовляти індивідуальні рішення. Завдяки унікальній
виробничій системі “Ventilutions” та модульній конструкції компонентів компанія розробляє та створює
спеціальні клапани для заданих вимог без підвищення вартості та термінів виробництва.
Застосовуються практично у всіх галузях промисловості для перекриття або регулювання робочого
середовища в системах з високим тиском, для в’язких, желеподібних, пастоподібних та забруднених
середовищ. Особливо широко застосовуються в харчовій, фармацевтичній, хімічній, нафтогазовій
промисловостях, у відновлювальній енергетиці, у холодильному устаткуванні, CNC-станціях, гідравлічних
системах з високим тиском, а також у вакуумних системах.
Коаксіальні клапани
Тиск: 0…300 бар
DN: 1…50 мм
Матеріали корпусу:
латунь, нікельована латунь,
алюміній, AISI 303 та 316
Привід:
Електромагнітний або керування
тиском з пневмолінії
Напруга живлення котушки:
24В DC або 230В 50Гц та інші.
Основні варіанти виконань:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2/2 та 3/2 ходове виконання
нормально закриті/відкриті
вибухозахищена версія ATEX
з ручним дублером
з LED індикацією
можливість з’єднання клапанів в маніфольд
з зовнішнім керуванням по
пневмолінії
знежирене виконання
виконання для вакууму
спеціальні виконання для
конкретних робочих умов та
вимог замовника

Пластикові соленоїдні клапани
Тиск: 0…6 бар
DN: 1…50 мм
Матеріали корпусу: PVC, PTFE

Металеві соленоїдні клапани
Прямої та непрямої дії
Тиск: 0…450 бар
DN: 1…150 мм
Матеріали корпусу:
латунь, алюміній, AISI 303 та 316,
спеціальні сплави
Матеріали мембран:
NBR, FKM, EPDM, FFKM

Регулюючі клапани для точного дозування та регулювання
Коаксіального та мембранного
типу
DN: 1…20 мм
Тиск: 0…200 бар
Застосування:
•

Для точного дозування
(наприклад миючих засобів,
барвників, мастил)

•

Регулювання термодинамічних процесів

•

регулювання в безнапірних
геотермальних системах

•

в якості запобіжних клапанів

Привід регулюючих клапанів:
Ручний, пневматичний або електричний

Виробник: RSG Regel-und Steuergeräte GmbH
(Німеччина, м. Інгельфінген).
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Шлангові клапани Flowrox
Призначені для роботи в режимах відсікання та регулюванняна в
трубопроводах з особливо абразивними і корозійними пульпами,
суспензіями, що містять порошкоподібні і крупнофракційні частки.
Компанія ТОВ НВП «Техприлад» є офіційним представником в Україні
одного зі світових лідерів в виробництві шлангових клапанів –
компанії Flowrox Oy (Фінляндія).
Типове застосування:
пошкодженню шлангової
гірничодобувна, металургійна
втулки.
промисловості, гірничоЗакритий герметизований –
збагачувальні комбінати, вугільні
для роботи з небезпечними
електростанції, пульпопроводи
робочими середовищами.
тощо.
Повністю герметизований –
Основні робочі середовища:
для роботи з небезпечними
рудні та мінеральні пульпи,
робочими середовищами і при
концентрати, шлами, зола, цемент,
високому тиску.
вапняні, бурильні та будівельні
Матеріали корпуса: сірий
розчини, кислоти,промислова
чавун, низьковуглецева сталь,
вода, синтетичні смоли, пігменти,
кислотостійка н/ж сталь,
наповнювачі.
алюмінієвий сплав,
DN25 - DN1000, PN1 - PN100
склонаповнені поліаміди.
Температура робочого
Приєднання: фланцеве
середовища: -50 ... + 160°С
Варіанти виконання шлангової
(в залежності виконання корпуса
втулки:
і шлангової втулки).
• Стандартна циліндрична
Особливості виконання:
повнопрохідна
• Модульна конструкція: корпус,
• Конічна для більш точного
змінна шлангова втулка, привод.
регулювання
• Повнопрохідний поперечний
• Вакуумна
переріз.
• З робочим середовищем
• З датчиком критичного зносу
контактує тільки шлангова
«SENSOMATE»
втулка.
• З внутрішнім поліуретановим
• Шлангові втулки виготовляються
(PU) шаром підвищеної стійкості
3-х шаровими.
до стирання
• Шлангові втулки армуються
Матеріали втулки:
багатошаровим (4-6) кордом
• SBRT(стандарт) – запатентована
спеціального плетіння.
композиція компанії Flowrox Oy
• Шлангова втулка рівномірно
• спеціальні : EPDM, NBR, NR,
перетискається с двох сторін
HNBR, CR, FPM, CSM, PU та IIR
(див. мал. внизу).
Приводи: ручний штурвал, ручний
• Шлангова втулка самоочи
редуктор, електричний (Auma),
щується – повна двостороння
пневматичний, гідравлічний.
герметичність по класу А.
Переваги шлангових клапанів:
•Ш
 лангова втулка має шини
для розтискання (стандартне
виконання).
Варіанти виконання корпуса:
Відкритий – для роботи при
низькому тиску і температурі,
вібрації та не співвісності
трубопроводів.
Закритий – запобігає
передчасному зносу та
Виробник: Flowrox Oy (Фінляндія)
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• Висока зносо- та корозійна
стійкість.
• Не відбувається забивання
трубопроводів та утворення
відкладень.
• Здатність до самоочищення.
• Великий інтервал між циклами
технічного обслуговування.
• Низькі експлуатаційні витрати.

Засувки Flowrox для гірничорудної промисловості
Дані засувки спеціально розроблені для перекриття потоків робочих середовищ в гірничодобувній,
металургійній промисловості та на вугільних електростанціях.
Шламові ножові засувки
Основні робочі середовища:
рудні та мінеральні пульпи,
концентрати, шлами, зола,
цемент, вапняні, бурильні
та будівельні розчини,
кислоти,промислова вода,
синтетичні смоли, пігменти,
наповнювачі.
DN50 - DN600, PN10 - PN20
Температура робочого
середовища: -10 ° C + 90 ° C
Особливості виконання:
•С
 ідла розроблені для
важких умов експлуатації
з абразивними робочими
середовищами.
•У
 відкритому положенні
повністю виключений контакт
металевих деталей з робочим
середовищем.
• Відсутність застійних зон.
•Д
 одаткове ущільнення ніжкорпус для очищення ножа.

•П
 овна двостороння
герметичність по класу А.
•П
 ередбачена промивка нижньої
частини корпусу від твердих
частинок.
•С
 истема змащення ножа
підвищує його термін служби,
а також зменшує зусилля при
закритті і відкритті засувки.
Матеріали:
• корпус: високоміцний чавун;
•с
 ідло: натуральний каучук
NR (стандарт) або нітрил NBR
тощо;
•ш
 ибер: н / ж сталь AISI 316
(стандарт) з додатковим
противоабразивним покриттям
(опція);
Приєднання: фланцеве,
міжфланцеве.
Приводи: ручний штурвал, ручний
редуктор, електричний (Auma),
пневматичний, гідроциліндр.

Перистальтичні шлангові насоси Flowrox
Моделі LPP-T для перекачування та LPP-D для дозування
Перистальтичні шлангові насоси спеціально розроблені для
перекачування і дозування абразивних, в’язких і корозійних робочих
середовищ, з високим вмістом твердої речовини та великих твердих
частинок розміром до 25% від діаметра шланга (без гострих крайок),
і до 10% від діаметра шланга (з гострими крайками).
В унікальній конструкції насоса FLOWROX ротор має тільки один
відносно великий ролик. Під час перекачування робочого середовища
ротор при повному обороті віджимає шланг тільки один раз.
У аналогів, що мають від 2-х до 4-х роликів, перетиск шланга за один
хід ротора становить від двох до чотирьох разів. У випадку з одним
великим роликом, шланг зношується значно менше.
Продуктивність: до 100 м3/год.
Тиск на виході: 7,5 бар - 16 бар.

Діапазон робочих температур:
-10 ° С ... + 95°С.

Виробник: Flowrox Oy (Фінляндія)
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Футерована трубопровідна арматура
Даний тип арматури доцільно застосовувати, коли агресивність робочого середовища
перевершує стійкість нержавіючих сталей. ТОВ НВП «Техприлад» представляє в Україні одного
зі світових лідерів у виробництві футерованої арматури - компанію Swissfluid AG (Швейцарія).
Виробнича програма:

•

Цільнокований вал з диском,
вал з кулею збільшує
жорсткість конструкції та
ресурс.

•

Антистатичне виконання.

•

Спеціальне динамічне
ущільнення вала практично
виключає протікання по валу.
Повна двостороння
герметичність по класу А.

•

Кульові крани DN15-DN150,
PN16

•

Дискові поворотні затвори
DN25-DN1000, PN16

•

Крани з циліндричною
пробкою DN15-DN100, PN16

•

Діафрагмові клапани DN15DN200, PN16

•

•

Зворотні клапани дискові
DN40-DN600, PN10

Матеріали:

•

Зворотні клапани кульові
DN15-150 PN10

•

Відбірники проб DN15-DN150,
PN16

•

корпус: сталь з епоксидним
покриттям, н/ж сталь (опція);
цільноковані вал з диском, вал
з кулею – н/ж сталь Duplex.

•

Футеровка пластомерами
поверхні клапанів, які
стикаються з робочим
середовищем: PFA, PFAAS, PTFE, PTFE-T, PTFE-AS,
UHMWPE, РР і т.д.

Температура робочого
середовища: -40°С ... + 220°С
Основні робочі середовища:
концентровані кислоти, солі, луги,
сухий і вологий хлор, ультрачисті
рідини і розчини, водяна пара,
гаряче повітря тощо.
Особливості конструкції:
•

Футеровка деталей тефлоном
нового покоління РFА надійно
захищає поверхню клапана
від корозії.

Приєднання: фланцеве,
міжфланцеве.
Приводи: ручний штурвал,
ручний редуктор, електричний
(Auma), пневматичний.

Виробник: Swissfluid AG (Швейцарія)
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Обладнання виробництва компанії Tecval S.L. (Іспанія)
Виробнича програма: голчасті клапани, кульові крани, зворотні клапани, клапани для приєднання
вимірювальних приладів, маніфольди та фітинги
або з високою температурою
при малих витратах

Приклади використання:
•

приєднання датчиків та
манометрів у нафто-газовій
промисловості

•

системи відбору проб у
хімічній промисловості

•

установки знесолення води

•

в гідравлічних та пневматичних
системах під великим тиском

•

в системах вакууму де
необхідне точне та плавне
регулювання

Приєднання: внутрішня або
зовнішня різьба, приварення
встик чи враструб, з інтегрованими фітингами

Матеріали корпуса: нержавіюча
сталь AISI 316L, спеціальні сплави
Duplex, Superduplex, високотемпературна сталь та інші
Різноманітність матеріалів та
варіантів виконання дають можливість застосувати дані клапани практично для всіх робочих
середовищ.

Голчасті клапани
Типи та особливості
• забезпечують плавне
регулювання потоків рідин
та газів при малих витратах
• прохідні та кутові
• для підключення манометрів
• спеціальна конструкція сальника для небезпечних газів

DN8-DN80, PN210/420/760
Tmax=+500°C
Повна двостороння герметичність по класу А

Типи та особливості
• куля плаваюча або на опорі
• повнопрохідні та з редукційним проходом
• багатоваріантність матеріалів та типів приєднання
• автоматизація за допомогою
приводів

DN6-DN100, PN 50/100/160/210
Tмакс=+200°C
Повна двостороння герметичність по класу А

Типи та особливості
• поршневі
• з кільцевим ущільненням
• дискові
• багатоваріантність матеріалів та типів приєднання

DN6-DN80, PN100/160/210
Tмакс=+400°C

Ущільнення: метал/метал,
в тому числі з наплавленням
Stellite

Кульові крани

Зворотні клапани

Клапани для приєднання вимірювальних приладів, маніфольди та фітинги

Виробник: TECVAL S.L. (Іспанія)
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Арматура для систем водопостачання,
водовідведення та пожежогасіння
Компанія ТОВ “НВП “Техприлад” постійно пропонує зі свого складу в м. Києві високоякісні засувки
з погумованим клином, зворотні клапани, сітчасті фільтри та пожежні гідранти виробництва нашого
партнера з Республіки Словенія – Компанії IMP Armature d.o.o.
Завдяки високій якості при помірних цінах 75% продукції експортується переважно в країни Європи. Компанія застосовує ливарні та
металеві заготовки, а також еластомерні матеріали тільки провідних
Європейських виробників. Система якості відповідає директиві PED
2014/08/EU, модуль H (повне забезпечення якості). Якість епоксидного
покриття відповідає вимогам німецької асоціації 6SК.
Засувки з погумованим клином
Засувки мають повнопрохідну
конструкцію та забезпечують
повну двосторонню герметичність. Вони характеризуються
підвищеною міцністю шпинделя
та клина, низьким обертальним
моментом, повною герметичністю сальникового вузла з захистом його від пилу.

Основні робочі середовища
(в залежності від виконання):
питна вода, стічна вода та особливо агресивна стічна вода.
DN50 – DN600, PN10/16,
Тmax= + 60°C

Зворотні клапани: аксіальні діафрагмові та поворотні дискові
•

•

Аксіальні діафрагмові
клапани мають еластичний
робочий елемент, що забезпечує плавне та тихе перекриття зворотнього потоку.
Особливо рекомендуються
для застосування на виході
насосних агрегатів.

Втрати тиску на клапані при
швидкості потоку до 4м/с не
перевищують 0,3бар.

Поворотні клапани з погумованим диском мають
практично повнопрохідний
переріз , втрати тиску на
клапані звичайно не перевищують 0,04 бар.

Спеціальні виконання для стічних
вод.

DN50 – DN400, PN10/16,
Тmax= +60°C

DN50 – DN500, PN10/16

Сітчаті фільтри фланцеві
Виробляються з литим корпусом
DN15-DN300 PN16/25/40 з
чавуну, високоміцного чавуну
та ливарної сталі, а також з
конструкційної сталі методом
зварювання, DN250-DN900,
PN10/16, Тmax= +400°C. Сітки
як стандартні та і з дрібними

отворами. Комплектація
магнітним уловлювачем, який
може бути встановлений
в процесі експлуатації без
необхідності заміни сітки.
Покриття корпуса: стандартне –
150°С, високотемпературне –
400°С, епоксидне – 60°С.

Виробник: IMP Armature d.o.o. (Словенія)
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Підземний пожежний гідрант UFHGOST
Сертифікований на відповідність вимогам ДСТУ «Гідранти пожежні
підземні».
З 6" різьбовим приєднанням до пожежних колонок по ГОСТ 7499.
DN100, PN16, Tmax 60°C, глибина встановлення 0,5 м .. 3,5 м з кроком
0,25 м.
Особливості конструкції:
•

Колодязне та безколодязне встановлення.

•

Подвійне блокування від дії напору води в мережі за допомогою
поршневого та кульового затворів.

•

Автоматичний дренаж.

•

Висока корозійна зносостійкість.

Матеріали: корпус – високоміцний чавун з епоксидним покриттям,
колона – нержавіюча сталь AISI304, ніпель для приєднання пожежної
колонки – зброярська латунь, внутрішні деталі та болти – нержавіючі
сталі різних марок, ущільнюючі поверхні – EPDM.
Виробник: IMP Armature d.o.o. (Республіка Словенія)

Шиберні ножові засувки
Компанія ТОВ НВП Техприлад успішно співпрацює з відомим іспанським розробником та виробником
шиберних ножових засувок – компанією CYL Knife Gates Valves S.L. з 2008 року.
Найбільш широке застосування в Україні знайшли засувки серії XD з U – подібним сідлом, що забезпечують
двостороннє перекриття потоку з герметичністю по класу А.
XD – для застосування на стічних водах, DN50 – DN1800, PN10 – PN1.
XD-PRE – посилена конструкція що допускає більш високі тиски і може
застосовуватись при наявності напівтвердих часток, DN50 – DN1000,
PN10 – PN2.
XD-HP – ножові засувки високого тиску для застосування на станціях
водоочищення, обробки стічного мулу, в енергетиці, добуванні руди
тощо, DN50 – DN600, PN10/16/25/40 для всіх діаметрів.
Особливості конструкції:
•

U-подібне сідло зі сталевим жорстким вулканізованим сердечником
яке закріплене гвинтами до корпуса, який складається з двох частин.

•

Повнопрохідний переріз без порожнин в корпусі для запобігання
засміченню.

•

Висока корозійна стійкість, ніж з нержавіючої сталі AISI 316.

•

Висувний та невисувний шпиндель.

•

Можливості управління через колонковий подовжувач висотою до
20 м.

Крім даної серії постачаються спеціальні типи засувок для застосування
в видобувній та інших галузях промисловості.
Виробник: CYL Knife Valves SL (Іспанія)
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Автоматичні клапани компанії CSA s.r.l.
Компанія CSA s.r.l. виробляє широкий асортимент автоматичних клапанів регулювання тиску, рівня та
витрати, автоматичних клапанів впуску / випуску повітря для систем промислового та комунального
водопостачання, водовідведення та пожежогасіння.
Матеріали корпуса: високоміцний чавун з епоксидним покриттям, сталь, нержавіюча сталь.
Регулятори тиску прямої дії редукційні та підпірні
пружинні з поршневим приводом
DN50 – DN150, PN 16/25/40/64, Tmax 70/100°C
Швидкодіючі запобіжні для захисту від гідроудару
пружинні, з випуском води в атмосферу
DN50 – DN200, PN 10/16/25, Tmax 70°C
Гідравлічні регулятори з пілотним керуванням
Регулятори в залежності від конфігурації керуючої системи
забезпечують стабілізацію тиску «після себе», «до себе», постійної
різниці тисків, швидкодіючі для аварійного скидання води в байпас,
регулювання витрати, рівня води в резервуарах, забезпечення
плавного пуску та відключення насосів тощо.
DN40 – DN800, PN 16/25/40, Tmax 70°C
Клапани для автоматичного впускання / випускання повітря
Клапани плавного випускання повітря та комбіновані клапани, що
додатково виконують функції випуску та впуску великих обсягів
повітря при перехідних режимах (заповнені або спорожнені
трубопроводів, раптовому відключені насосів тощо).
Комбіновані клапани мають сучасну однокамерну конструкцію
та обладнанні механізмами захисту від гідроударів.
DN25 – DN400, PN 10/16/25/40/64, Tmax 70°C для трубопроводів
чистої води
DN50 – DN200, PN 10/16, Tmax 70°C для трубопроводів стічних вод
Виконання для підземного монтажу
Поплавкові регулятори води в резервуарах
Забезпечують високу точність стабілізації рівня води незалежно від коливань тиску в мережі завдяки гідравлічному розвантаженню затвора.
DN32 – DN300, PN 10/16, Tmax 70°C

Виробник: CSA s.r.l. (Італія)
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Металеві сильфонні компенсатори
Компанія ТОВ НВП «Техприлад» пропонує високоресурсні
сильфонні компенсатори, які виробляє наш партнер
компанія Emiflex S.p.A. (Італія).
Забезпечують компенсацію зміщення та температурного
переміщення трубопроводів, а також поглинання вібрацій.
Компенсатори виробляються згідно зі стандартами міжнародної
асоціації EJMA (Expansion Joint Manufacturers Association). Всі
компоненти компенсаторів виготовляються за власною технологією
та за допомогою спеціальних верстатів власного виробництва.
Довготривалий досвід роботи компанії Emiflex дозволяє
проектувати та виготовляти спеціальні виконання компенсаторів
з багатошаровими сильфонами для надскладних специфічних
умов експлуатації.
Компенсатори компанії Emiflex
характеризуються наступними
особливостями:
•

високою здатністю до
компенсації переміщень та
гнучкістю;

•

підвищеним ресурсом
в порівнянні з багатьма
аналогами;

•

стійкістю до перепадів
температури та тиску

•

багатоваріантністю виконань.

DN15…3500, PN1…150
T= -198°…+800°C
Типи: осьові, зсувні, кутові,
карданні сферичні, універсальні,
монтажні збалансовані тиском
тощо.
Матеріали: нержавіюча сталь
ASTM A240TP321, AISI 316L, AISI
316T, MONEL, INCONEL та інші.
Приєднання: фланцеве та під
приварення.

Виробник: Emiflex S.p.A. (Італія)
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Електричні приводи ARI-PREMIO® та
ARI-PREMIO® PLUS 2G для клапанів ARI-STEVI®
Електричні редукторні приводи
ARI-PREMIO® та ARI-PREMIO®
PLUS 2G лінійного переміщення,
компактної конструкції, мають
тепловий захист двигуна,
кінцеві вимикачі, місця для
встановлення різних додаткових
пристроїв, ручний дублер.
Управління трьохпозиційне
(стандарт) або аналогове.
Допустимий режим роботи:
100% часу при безперервній
роботі, 80% – при переривчастої
роботі (до 1200 включень за
годину).
Напруга живлення:
230В, 50Гц, 1ф - стандарт (інші
варіанти виконання: 24В АС / DC
або 400В, 50Гц, ЗФ).
Клас пило-вологозахисту:
IP65.

Зусилля на приводі:
2,2 / 5,0 / 12,0 / 15,0 / 25,0 кН.
Особливості ARI-Premio® –
Plus 2G:
• Управління (шляхом вибору
позиції перемикача):
3-х позиційне або аналогове
4-20мА та 0-10;
• Можливість зміни витратної
характеристики вбудованим
перемикачем;
• Самоадаптація по зменшенню кількості включень;
• Відключення: по моменту або
по положенню (за вибором).
Існує виконання приводів
ARI-Premio® та ARI-Premio®Plus 2G з функцією безпеки. При
цьому час аварійного закриття не
перевищує 1 секунду.
Застосовуються також
приводи AUMA.

Пневматичні приводи DP для клапанів ARI-STEVI®
Компактний пневматичний
привід мембранного типу,
односторонньої дії (пружина
закриває або відкриває клапан
за вибором) з декількома
пружинами.

•

Не потребує технічного
обслуговування;

•

Допустима температура
навколишнього середовища
-40 ° С ... + 100 ° С;

Основні типи:

•

Можливість монтажу привода
в будь-якому положенні;

•

Хід штока до 120 мм.

DР 32/33/34 / 34Т / 34Tri / 35
Основні особливості:
• Тиск подачі повітря 1,2-6 бар;
•

Мають широкий набір пружин,
які забезпечують різні
перестановочні зусилля –
до 78,5 кН;

•

Максимальна площа
мембран – 2800 мм2;

•

Накатно-полірований шток
приводу захищений еластомерним сильфоном;

Аксесуари до приводу:
соленоїдні клапани, кінцеві
вимикачі, потенціометричні
датчики положення, електронні
датчики положення і позиціонери
4-20 мА або 0-10 В, фільтриредуктори як в стандартному,
так і вибухозахищеному
виконанні.

Виробник: ARI-Armaturen GmbH (Німеччина)
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Електричні та пневматичні приводи Valbia
Застосування: в клапанах, які постачає ТОВ НВП «Техприлад», для автоматизації кульових кранів Valpres,
дискових поворотних затворів Ghibson та інших клапанів для систем тепло-водопостачання.
Пневматичні приводи зубчасто-рейкового типу
Двосторонньої дії DA та Односторонньої дій SR

Стандартний матеріал корпусу:
•

Обертальний момент:
3,5 – 7358 Нм

екструдований анодований
алюміній EN AW-6063

•

Робочий тиск повітря:
2,5 – 8бар

товщина анодованого покриття: 45-50мкм

Опціональні виконання:

Температура навколишнього
середовища:
-20°С…+85°С

•

для високих температур
(+150°С)

•

для низьких температур
(-40°С)

•

повністю з н/ж сталі

•

корпус з нікелевим покриттям

•

корпус з тефлоновим PTFE
покриттям

•

виконання з кутом повороту
180°

Точність позиціонування: ±5°
Можлива комплектація:
•

ручним дублером

•

соленоїдним клапаном

•

кінцевими вимикачами

•

позиціонером

•

регулятором швидкості переміщення

Всі пневматичні приводи
відповідають стандарту
ATEX Ex II 2 G/D c T6

Електричні приводи моделей VB015 - VB350 та VB030M – VB350M
Кут повороту: 90°
(на замовлення до 270°)
Обертальний момент:
15 – 350 Нм
Напруга живлення:
12В AC/DC, 24В AC/DC та
100В - 240В AC
Час повороту на 90°: 8 – 50с
Клас захисту: IP67
Постійно підтримуються на складі компанії ТОВ НВП «Техприлад»

Усі приводи мають два кінцеві
вимикачі, ручний дублер, обігрів
корпуса і захист від перевантаження по моменту
Корпус виконаний з незаймистої
пластмаси (модель VB) або з алюмінієвого сплаву з поліестерним
порошковим покриттям (модель
VB-M)
Можливе виконання з потенціометричним датчиком положення,
позиціонером та вбудованим
акумулятором (функція безпеки)

Виробник: компанія Valbia S.r.l. (Італія).
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Електроприводи AUMA
Для автоматизації роботи клапанів, які постачає компанія ТОВ НВП «Техприлад», широко застосовуються
електроприводи виробництва компанії AUMA Riester GmbH & Co KG (Німеччина), як правило приводи
встановлюються на заводах наших європейських партнерів. При цьому клапани та встановлені приводи
перевіряються як загальний електромеханічний виріб.
Спеціалісти компанії ТОВ НВП «Техприлад» розробляють технічну специфікацію на приводи згідно технічним
вимогам замовника, забезпечують запуск арматури в експлуатацію на об’єктах (при необхідності) та технічну
підтримку при експлуатації.

Типи приводів AUMA, що постачає наша компанія в комплекті
з клапанами
Багатообертові електроприводи
AUMA SA(Ex) 07.2 - 16.2 для
функції відкрито/закрито у
виконанні NORM та з блоками
керування AUMATIC AC(Ex) 01.2
та AUMA MATIC AM(Ex) 01.1
у загальнопромисловому та
вибухозахисному виконанні:

керування AUMATIC AC(Ex) 01.2
та AUMA MATIC AM(Ex) 01.1
у загальнопромисловому та
вибухозахисному виконанні:
•

регулюючі клапани ARI-Stevi;

•

регулюючі клапани HORA;

•

регулюючі шлангові клапани
Flowrox;

•

дискові поворотні затвори з
потрійним ексцентриситетом
ARI-Zetrix з редуктором AUMA;
дискові поворотні затвори
Ghibson з редуктором AUMA.

•

клинові засувки та запірні
клапани Valvosider;

•

пережимні шлангові запірні
клапани Flowrox;

•

запірні клапани ARI-Stevi
арт. 405 та 460, ARI-Stobu
PN63-160;

•

•

дискові поворотні затвори з
потрійним ексцентриситетом
ARI-Zetrix з редуктором AUMA;

•

дискові поворотні затвори
Ghibson з редуктором AUMA;

•

шиберні ножові засувки SYL;

Чвертьобертові електроприводи
AUMA SQ(Ex)-05.2 - 12.2 у
виконанні NORM та з блоками
керування AUMATIC AC(Ex) 01.2
та AUMA MATIC AM(Ex) 01.1
у загальнопромисловому та
вибухозахисному виконанні:

•

клинові засувки IMP.

•

дискові поворотні затвори
ARI-Ziva та Ghibson;

•

кульові крани A+R та Valpres.

Багатообертові електроприводи
AUMA SAR(Ex) 07.2 -14.6
для функції регулювання у
виконанні NORM та з блоками

Управління: 3-позиційне,
аналогове 4-20 мА та через
інтерфейс Profibus DP-V0/V1.

Виробник електроприводів: AUMA Riester GmbH & Co KG (Німеччина)
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Брошури та каталоги
Інженерами компанії ТОВ НВП «Техприлад» розроблені детальні технічні брошури по кожному типу
обладнання, а також техніко-комерційні каталоги.

Дана документація полегшує прийняття оптимальних технічних рішень при проектуванні технологічних установок, дозволяє виконати необхідні технічні
розрахунки, а також оцінити їх вартість.
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Інжиніринг
Наша компанія проводить технічні семінари
для співробітників проектних організацій
та фахівців інженерних служб промислових
підприємств.
Компанія виконує проектування і монтажні
роботи промислових автоматизованих пароводяних теплових пунктів, вузлів редукції
пари, редукційно-охолоджувальних установок, консультує спеціалістів різних галузей
промисловості.

Підбір обладнання –
найважливіший етап,
що забезпечує його
правильне
функціонування
і тривалий термін
служби

48
46

Інженери компанії ТОВ НВП Техприлад регулярно проходять навчання в навчальних
центрах виробників в Німеччині, Швейцарії,
Італії, Фінляндії, а також на технічних семінарах
в Києві. Завдяки отриманим знанням і досвіду
роботи вони забезпечують оптимальний підбір
типу, виконання і типорозміру обладнання
за вихідними даними замовника.
При підборі обладнання для особливо складних умов експлуатації ми консультуємося безпосередньо з технічними відділами виробників.

Компанія
ТОВ НВП Техприлад
виконує підбір обладнання
з використанням
методик і програмного
забезпечення
компаній-виробників
Підбір обладнання виконується з використанням даних, отриманих шляхом заповнення
опитувальних листів. Бланки опитувальних
листів наведені на нашому інтернет-сайті:

www.techprilad.com
На сайті наведені докладні технічні описи
та інструкції по експлуатації українською
та російською мовами.
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Сервіс клапанів
Компанія
ТОВ НВП Техприлад
постачає високоресурсне
обладнання з дуже низькою
ймовірністю відмови
Як правило, обладнання виходить з ладу
з кількох причин: зміна умов експлуатації,
різкі перепади тиску і температури, що
перевищують паспортні дані обладнання та
порушення вимог інструкції по експлуатації.

При виникненні таких випадків, наш сервісний відділ виконує діагностику, ремонт та
випробування широкого спектру трубопровідної арматури, такої як: запірні, регулюючі
та запобіжні клапани, регулятори прямої дії
та конденсатовідвідники, електричні та пневматичні приводи.

Основні види робіт:
Діагностика клапанів
і конденсатовідвідників
Видалення нальотів,
притирання, шліфування
плоских і конусних сідел
та затворів
Налаштування
тиску спрацьовування
запобіжних клапанів

Зміна діапазонів тиску
спрацьовування запобіжних і редукційних клапанів
Заміна сідел і затворів
клапанів всіх типів
(якщо дозволяє
конструкція арматури)

Заміна сильфонів
та ущільнень штока
запірних, регулюючих
та редукційних
клапанів
Заміна ущільнень дисків
дискових затворів

Заміна поршневих
кілець пілотних клапанів

Випробування арматури
на герметичність

Установка для гідравлічних випробувань тиском

Спеціалізований
сервісний інструмент
в тому числі комплект
обладнання для шліфування та полірування
сідел та затворів

Обладнання відділу:
Спеціалізована установка
діагностики та налаштування запобіжних
клапанів
Багатофункціональний
ультразвуковий прилад
для діагностики клапанів
і конденсатовідвідників
SONAPHONE E
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Комплекс електронного
устаткування (вимірювальні прилади, осцилографи, частотоміри,
та ін.)

Сервіс електро та пневмоприводів
Фахівці нашого сервісного відділу також
виконують роботи з встановлення, налаштування, діагностики та ремонту електро та
пневмоприводів для трубопровідної арматури, що постачається компанією ТОВ НВП
Техприлад:

Встановлення електроприводів
фірм ARI – Armaturen, AUMA, Valbia,
Siemens на запірні і регулюючі
клапани

Спеціалісти сервісного відділу ТОВ НВП
Техприлад систематично проходять навчання на підприємствах фірм-виробників арматури і сертифіковані на право проведення
відповідних сервісних робіт.
Перераховані види робіт дозволяють задовольнити найрізноманітніші побажання наших
замовників з технічного сервісу всього
спектру обладнання, що постачається компанією ТОВ НВП Техприлад, як на етапі його
придбання так і надалі, протягом всього
періоду експлуатації.

Налаштування кінцевих вимикачів
електроприводів за положенням
затвору та перевищенням допустимого крутного моменту
Ремонт і заміна плат управління
електроприводів, елементів захисту
та індикації, заміна елементів
резервного живлення
Заміна ущільнюючих кілець
і пружин пневмоприводів
Налаштування кінцевих упорів
і кінцевих вимикачів пневмоприводів
Встановлення та заміна соленоїдних
клапанів пневмоприводів
та іншого обладнання
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