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Beskrivning
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PVC-U Tvåvägs kulventil•
PN 16•
EPDM/PE•
För enklare vattenapplikationer•
Utvändig svets PE långa ändar•
Blått handtag•
Kompakt och ekonomisk design•
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Teknisk specifikation
Artikelnr RSK

S6BEU-PE-E-020 5494133

S6BEU-PE-E-025 5494134

S6BEU-PE-E-032 5494135

S6BEU-PE-E-040 5494136

S6BEU-PE-E-050 5494137

S6BEU-PE-E-063 5494138

S6BEU-PE-E-075 5494139

S6BEU-PE-E-090 5494140

S6BEU-PE-E-110 5494141
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S6 Kulventil
S6 är en handmanövrerad kulventil anpassad för enklare användning. Med ventilsäte i PE och o-ringar i
EPDM, är ventilen mycket lämplig för vatten, klorerat vatten, svaga baser och syror, t.ex.
vattenreningsanläggningar, swimmingpoolsystem, badanläggningar och bevattningssystem. Finns i
dimensionerna d16-63.

• Integrerat verktyg Handtaget har ett integrerat verktyg • Ytfinhet Hög invändig ytfinhet ger minimala
energi- och tryck-förluster. • Kompakt form Snabb och enkel montering tack vare den kompakta
utformningen. • Ventilhus PN16 • Ventil som är enkel att montera

S6 med PE-säten finns i dimensionerna d16-63. Den har en maskinbearbetad insida för maximal ytfinhet
och ett justerbart säte. Enkel demontering av ventilhus medger snabb service/byte av inre slitagedelar.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB
Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

mailto:info@gpa.se
https://www.gpa.se/


Produktblad
2022-3-16 / SIDA 4 av 5

S6BEU - PVC kulventil PE kragar

Kulventiler
Kulventiler används främst som på/avstängningsventil.

Kulventiler lämpar sig inte till flödesreglering, dels för att det är svårt att ställa in rätt flöde och dels
för att det finns risk för kavitation. För att reglera flödet används med fördel en reglerkulventil eller en
membranventil.

GPA har sex olika modeller av kulventiler som går att ansluta till ett PVC-system:

M 1 M1 är en robust och kraftig industrikulventil för installation där höga krav ställs. Ventilen har PTFE-
säten, ett låsbart säkerhetshandtag och är förberedd för montage av elektriskt eller pneumatiskt don i
sitt standardutförande. Flera olika typer av tillbehör finns.

S6 industri S6 med PTFE-säten är en handmanövrerad kulventil i kompakt design. Ventilen har
begränsade möjligheter att automatiseras med don.

S6 ekonomi S6 med PE-säten är en handmanövrerad kulventil för enklare applikationer av vatten och
svaga lösningar.

TBV TBV är en 3-vägs kulventil och används för att rikta flödet i olika riktningar. Ventilen är för
industriellt bruk och levereras med låsbart säkerhetshandtag som standard. Kulan kan fås L- eller T-
borrad och kan förses med manöverdon för automatisering.

MKV/VLIV MKV och VLIV är minikulventiler för små dimensioner. De finns tillgängliga både med utv.
och inv. gänga samt lim.

VKR VKR är en reglerkulventil som linjärt med handtaget kan justera flödet i ledningen. Öppnas den till
hälften så släpper den igenom hälften av ditt maxflöde.
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Material PE
PE PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi
allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens
behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper
Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent
mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta
GPA.
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