
CEREX® 300 Uzavírací klapka
Materiály a možnosti povrstvení



• Jmenovitý tlak PN 10, 16

• Jmenovitá světlost DN 50 … 600

• Oblasti použití: voda, odpadní voda a plyn (DN 50 … 300)

• Provedení WAFER a LUG

• Stavební délka dle EN 558 řada 20 (dříve K1)

• Standardní verze s přírubovým připojením ovládání dle ISO 5211, těleso z tvárné liti‑
ny EN‑GJS‑400‑15 (GGG‑40), těsnicí manžeta z pryže EPDM/NBR, disk z tvárné litiny 
EN‑GJS‑400‑15 (GGG‑40), korozivzdorné oceli CF8/CF8M nebo bronzu

• Typy ovládání:
 - pákou
 - šnekovou převodovkou s ručním kolem
 - elektropohonem
 - pneupohonem

• Mnohostranné využití jako koncové nebo spojovací armatury v potrubí.

• Připojení hřídele pomocí čtyřhranu a přírubové připojení ovládání dle EN ISO 5211 
umožňují přímo a bezpečně připojit různé druhy pohonů.

• Volné spojení disku s hřídelí pomocí čtyřhranu umožňuje jeho samostředění v manžetě.

• Rozdělení hřídele na dvě části zajišťuje nízké tlakové ztráty v otevřené poloze, u velkých 
DN stavitelná konstrukce čepu eliminuje opotřebení pryže manžety vlivem tíhy disku.

• Nízký krouticí moment a maximální ovladatelnost i po mnoha provozních cyklech díky 
uložení hřídele a čepu ve třech kluzných ložiscích.

• Spolehlivý a bezpečný provoz armatury zajišťuje bezúdržbová hřídel a čep se čtyřmi 
těsnicími O‑kroužky a jištěním proti vystřelení.

• Vyměnitelná manžeta s integrovanými drážkami zajišťuje bezporuchový provoz v přípa‑
dě válcovaných přírub, navařovaných přírub, PE přírub a V‑objímkových přírub.

• Těsnicí manžeta s vulkanizovanou pryží na kovovém kroužku zajišťuje stabilní těsnění 
sedla a nízké krouticí momenty.
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KOROZIVZDORNÁ OCEL CF8/CF8M
Hlavním rozdílem ve složení ocelí CF8 a CF8M je přítomnost 
molybdenu. Ocelový disk zajišťuje vysokou otěruvzdornost 
materiálu, dobrou chemickou odolnost a dlouhou životnost. 

• Teplotní odolnost klapek s diskem z korozivzdorné oceli je 
omezena pouze odolností pryžové manžety

• CF8: velmi dobrá korozní odolnost vůči mírně znečištěné 
vodě a zředěným chemikáliím, nedoporučuje se používat 
pro mořskou vodu 

• CF8M: odolný mořské vodě a oxidačním činidlům 

AL-BRONZ 2.0975 / DN 50…200
Tento hliníkový bronz se vyznačuje dlouhou životností a vyso‑
kou pevností v tahu podobnou korozivzdorným ocelím. Vzhle‑
dem k hodnotě součinitele tření má výborné kluzné vlastnosti 
a dobrou odolnost vůči namáhání. Al‑bronz je velmi stabilní 
(vlastnosti se významně nemění ani v proměnlivém prostředí) 
a je vhodný zejména pro aplikace s vysokou teplotou.

• Teplotní odolnost klapek s diskem z hliníkového bronzu je 
omezena pouze odolností pryžové manžety

• Odolný mořské vodě, kyselinám, ozónu, chloru apod.

EPOXID REAKTOPLAST
Epoxidové povrstvení slouží jako protikorozní a mechanická 
ochrana tvárné litiny. Vyznačuje se výbornou přilnavostí k pod‑
kladu a rázovou i chemickou odolností. Povrch je neporézní 
a antiadhezivní. Materiál splňuje požadavky na těžkou protiko‑
rozní ochranu v kvalitě GSK a požadavky národních norem a 
ISO předpisů. 

• Teplotní odolnost max. do 50 °C
• Odolný pro kapaliny s nízkou koncentrací chemických 

látek a většinu plynů

HALAR® ECTFE FLUOROPOLYMER
Halar představuje vynikající protikorozní ochranu v kombina‑
ci s výbornými mechanickými vlastnostmi. Tvoří hladký anti‑
adhezní a vysoce otěruvzdorný povrch bez pórů. Má velmi 
dobrou rázovou odolnost a je samozhášivý. Jedná se o velmi 
trvanlivý dielektrický izolační materiál s dlouhou životností. 

• Teplotní odolnost max. do 150 °C
• Odolný téměř všem chemikáliím, silně koncentrovaným zá‑

sadám, kyselinám, olejům, organickým kyselinám a jiným 
agresivním médiím

RILSAN® POLYAMID 11
Tento polymer je získáván z přírodního zdroje – ricinového ole‑
je. Vytvrzený nástřik má výborné mechanické vlastnosti jako 
jsou velká houževnatost, vysoká elasticita a pevnost v  tahu.  
Povrch materiálu je neporézní, antiadhezivní a chemicky odol‑
ný v široké teplotní škále. Rilsan je vhodný pro aplikace s pro‑
měnlivou teplotou bez přítomnosti pevných částic v médiu.

• Teplotní odolnost od –60 °C do +120 °C
• Odolný zředěným chemikáliím, solným roztokům, olejům a 

mazivům

Standardní provedení disků Speciální provedení disků



DISK (povrstvení / materiál) MANŽETA ČEP A HŘÍDEL

CEREX® 300 Uzavírací klapka
Přehled chemických odolností EP
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 nepovolená kombinace
destilovaná voda

pitná voda
mořská voda

povrchové vody
dešťová voda

komunální odpadní voda 
průmyslová odpadní voda viz detailní přehled níže

CHLORIDY

Cl-
125‑250 mg/l
max. 400 mg/l
max. 4000 mg/l

mořská voda cca. 35 000 mg/l
ÚPRAVA PITNÉ VODY

surová voda

oxidace
kyslík
manganistan draselný

čeření uhličitan vápenatý

fl okulace
síran hlinitý
chlorid železitý
síran železitý

dezinfekce ozon 
dezinfekce/ oxidace chlor (suchý)
PLYNÁRENSTVÍ

methan
propan
zemní plyn
bioplyn
topný pyrolýzní plyn
amoniak
kyslík
ozon
oxid uhličitý

CHEMICKÝ PRŮMYSL

oxidace
kyslík
ozon

oxidace, dezinfekce peroxid vodíku

chlorace
chlor (suchý)
chlor (přítomnost vody)

výroba amoniaku vodík
výroba alkoholů vodík
katalyzace kyselina fl uorovodíková
nitridace amoniak
sulfonace kyselina sírová

výroba výbušnin
kyselina dusičná
kyselina chlorovodíková

výroba detergentů
kyselina fosforečná
uhličitan sodný

rozpouštědla

cyklohexan
isopropylalkohol
aceton
xylen
toluen
cyklohexanol

výroba kyselin, formaldehydu methanol
výroba chemických produktů ethanol
výroba nemrznoucích směsí ethylenglycol
výroba barviv anilin
rozpouštědla, katalyzace kyselina octová

polymerace
ethylen
propylen

TEXTILNÍ PRŮMYSL

bělení
chlor (suchý)
desulfurizace

desulfurizace sulfan (suchý)
RAFINÉRIE
rektifi kace vodík
rafi nace uhlovodíků kyselina sírová
výroba bionafty methanol
rafi nace uhlovodíků oxid siřičitý

produktry frakce
parafínový olej
parafín 
surová nafta

PALIVA
raketové palivo hydrazin 
paliva bionafta
plynová paliva benzín (CNG)
paliva nafta

plynová paliva
LPG (propan‑butan)
vodík
bioplyn

LEPTÁNÍ SKLA
kyselina fl uorovodíková

POTRAVINÁŘSTVÍ
kyselina chlorovodíková
kyselina fosforečná
uhličitan sodný
ethanol
kyselina octová
odpadní voda obs. amyl
pivo
víno
mléko
rostlinný olej
kyselina citronová

ZEMĚDĚLSTVÍ, VÝROBA PESTICIDŮ
amoniak
bioplyn (před fi ltr. aktiv. uhlím)
bioplyn (po fi ltr. aktiv. uhlím)
kyselina dusičná
dusičnan amonný
močůvka
fenol
anilin 
dusičnan sodný

METALURGIE
čištění  kovů kyselina sírová
čištění a leptání kovů kyselina dusičná
ochrana proti korozi hydrazin
galvanizace kyanovodík
VÝROBA LÉČIV

kyselina fosforečná
isopropanol
ethylenoxid (ETOX)
glycerín

CHEMICKÉ ZPRACOVÁNÍ UHLÍ

zplyňování

vodík
methanol
methan
oxid uhelnatý
fenolová voda

karbonizace

koksárenský plyn
naftalen
amoniaková voda
sulfan (suchý)
kalcinovaná soda

destilační frakce dehtu

benzol
benzen
xylen toluen
fenol 
10% hydroxid amonný
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