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PP-Natur membranventil•
Formsprutad•
Stumsvetsning och IR-svetsning•
PTFE•
PN 10 = SDR 21•
Notera att på alla membranventiler ska
vridmomenten på bultarna alltid kontrolleras innan
driftsättning

•

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


Produktblad
2022-2-11 / SIDA 2 av 4

T4DMN-HP-P - Membranventil utv. svets PTFE

Teknisk specifikation

Artikelnr da(OD) DN s L L2 L1

T4DMN-HP-P-020 20 15 1.9 133 24.5 16.5

T4DMN-HP-P-025 25 20 1.9 144 24.5 16.5

T4DMN-HP-P-032 32 25 2.4 154 24.5 20.5

T4DMN-HP-P-040 40 32 2.4 193 44 25.5

T4DMN-HP-P-050 50 40 3 194 44 32

T4DMN-HP-P-063 63 50 3 224 44 38.5
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Material PP Natur
PP-natur är ett PP-system tillverkat helt utan pigment av renaste PP-R granulat. Rördelar och ventiler
har låg kristallinitet vilket ger mycket hög säkerhet och dess renhet ger extremt fin ytjämnhet vid
tillverkning.

Applikationsområden Renvattensystem inom elektronik och läkemedel Kemikaliesystem
Processrörsystem inom bioteknik och läkemedel Livsmedelsindustri

Sammanfogning PP-natur sammanfogas genom traditionell stumsvetsning eller IR-svetsning. Vid
användning av PP-natur i applikationer med höga krav på renhet används företrädesvis beröringsfri IR-
svetsning. Med SP 110-S IR-svetsmaskin erhålles 100% kontroll och dokumentation av svetsförloppet.
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Membranventil T4
Fördelen med en membranventil mot andra typer av ventiler är enkel funktion och utformning.
Membranventiler används för reglering av gaser och vätskor och är klart lämplig vid förorenade och
slitande medier. Ventilen kan monteras i alla positioner. Tryckslag i rörledningar elimineras vid
användning av membranventiler. Ett annat kännetecken för membranventiler är det höga antalet
manövreringar de klarar. Membranventilen T4 är speciellt lämpad för avstängning eller reglering av
aggressiva och/eller slitande media. Den invändiga geometrin i ventilhuset optimerar
flödeskarakteristiken vilket ger ett ökat Kv värde. Den ergonomiska ratten är försedd med ett
snabblåsningssystem som medger låsning i flera lägen. Lågt vridmoment vid manövrering vilket är en
klar fördel. Don typer Det finns olika typer av don avsedda att uppfylla systemens behov för att ge ett
bra och funktionellt flöde. NO: Normalt öppen med fjäder, stänger med luft och öppnas vid luft bortfall.
NC: Normalt stängd med fjäder, öppnas med luft och stängs vid luft bortfall. DA: Dubbelverkande don
öppnas och stängs med luft.
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