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ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ (ΜΕ ΩΤΙΔΕΣ) 

 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.1 Γενικά στοιχεία 

Η βαλβίδα διακοπής θα είναι τύπου πεταλούδας ΡΝ 16. 

Θα είναι κατάλληλη για εφαρμογή και σε δίκτυα μεγάλων διατομών. 

Η ονομαστική κατηγορία πίεσης θα είναι ΡΝ16 και το εύρος θερμοκρασίας τουλάχιστον 

μεταξύ -10 οC και +110 οC. 

 

2. ΥΛΙΚΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

2.1 Σώμα βαλβίδας  

Το υλικό κατασκευής θα είναι χυτοσίδηρος. 

Το σώμα θα φέρει κοχλιωτές ωτίδες (lugs), ώστε να επιτρέπεται η λύση δικτύου ή συσκευής 

από την μία πλευρά της βαλβίδας χωρίς την εκκένωση του δικτύου από την άλλη πλευρά. 

Εναλλακτικά η σύνδεση θα είναι αυλακωτού άκρου (τύπου VICTAULIC). 

2.2 Μηχανισμός βαλβίδας  

Το χειριστήριο θα είναι τύπου μοχλού για διαμέτρους έως και DN 150 ενώ για μεγαλύτερες 

διαμέτρους θα είναι τύπου χειροστροφάλου με γωνιακή διάταξη οδοντωτών τροχών.  

Τα χειριστήρια τύπου μοχλού θα έχουν διάταξη σταθεροποίησης σε επιλεγμένες θέσεις. 

Βάκτρο: Θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 316). 

Έδρανα (βάκτρου): Θα είναι από ανθεκτικό πλαστικό τύπου Polyamid. 

Δίσκος: Θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 316). 

Χειριστήριο: Θα είναι από κράμα αλουμινίου ή από χάλυβα Το μήκος του χειριστηρίου τύπου 

μοχλού θα είναι τουλάχιστον 250 mm μέχρι DN 150 και τουλάχιστον 350 mm για μεγαλύτερες 

ονομαστικές διαμέτρους. Η διάμετρος του χειροστροφάλου θα είναι από DN 200 τουλάχιστον 

250 mm και από DN 500 τουλάχιστον 350 mm. 

Στεγανοποίηση μεταξύ δίσκου και έδρας: Ελαστικός δακτύλιος από EPDM. 

2.3 Πρόσθετες δυνατότητες 

Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης της θέσης  του χειροστροφάλου. 

2.4 Εξαρτήματα 

Σετ δακτυλίου στεγανότητας (EPDM). 
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3. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

Οι βαλβίδες θα συνοδεύονται από τα διαγράμματα με τις καμπύλες πτώσης πίεσης 

συναρτήσει της παροχής και της θέσης του μοχλού/χειροστροφάλου. 

Ολες οι βαλβίδες θα παραδοθούν με τα αναγκαία πιστοποιητικά ελέγχου υδραυλικής δοκιμής 

και στεγανότητας. 

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

4.1 Πιστοποιήσεις/Πρότυπα:  

 Η βαλβίδα θα είναι ελεγμένη από αναγνωρισμένο Ινστιτούτου πιστοποίησης (TUEV, 

GS, VDE, DVGW, BVQI κλπ). 

 Σήμα CE και πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς την αντίστοιχη Οδηγία της Ε.Ε. 

 Εξασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με την τυποποίηση ΕΝ 29000. 

 Κατασκευή κατά ΕΝ 13828. 

 Πιστοποιητικό: ISO 9000. 

5. ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η βαλβίδα θα παραδίδεται σε κατάλληλη συσκευασία για προστασία από κτυπήματα και 

φθορές. 

Στη συσκευασία, εκτός από τα εξαρτήματα, θα περικλείονται : 

α)  Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης στην ελληνική ή τουλάχιστον 

στην αγγλική. 

β)  Εγγύηση για τουλάχιστον 2 χρόνια λειτουργίας (μετρούμενα από την προσωρινή 

παραλαβή του έργου και όχι από την τοποθέτηση της βαλβίδας). 

γ)  Κατάλογος ανταλλακτικών. 

δ)  Υλικά τοποθέτησης-στήριξης. 


