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Aseptyczne zawory dennicowe Aerre Inox są zaworami zaprojektowanymi dla przemysłu farmaceutycznego oraz 

aplikacji biotechnologicznych. Ich budowa z promieniowo osadzoną membraną łączy w sobie najlepsze cechy zaworów 

tłokowych oraz łatwość czyszczenia zaworów membranowych. 

 

Aseptyczne wykonanie do aplikacji farmaceutycznych: 

Wszystkie materiały zaworu są zgodne z wymaganiami FDA i cGMP. Obudowa zaworu i króćce zaworu są samo-

drenażowe oraz bez martwych stref. Wszystkie ruchome części siłownika są całkowicie odizolowane od kontaktu  

z procesem. 

 

Dane techniczne: 

 

Rozmiar: ¾” (19,05), 1”(25,4), 1 ½” (38,1), 2” (50,8), 3” (76,2), 4” (101,6) 

 

Przyłącze: Clamp, Spaw (inne na zapytanie) 

 

Materiał: 

Obudowa zaworu wykonana jest z jednego pręta, jako standard w materiale AISI 316L. Dostępne są także inne materiały 

na życzenie takie jak: 1.4435 oraz Hastelloy. 

 

Sterowanie: ręczne (plastikowe lub nierdzewne pokrętło) lub pneumatyczne (siłownik plastikowy lub pneumatyczny) 

  

Temperatura projektowa (obudowa zaworu): - 80 °C do 200°C (- 112° F do 392° F) 

 

Ciśnienie projektowe (obudowa zaworu): - 1bar do 10 bar (-14,5 psi do 101,5 psi) 

 

Obudowa zaworu jest zaprojektowana zgodnie z dyrektywą PED 97/23/EC dla Europy, ASME VIII Div.2 dla US oraz F.E.M. 

– zatwierdzona i certyfikowana przez uprawniony organ. 

Uwaga: Stosowane membrany oraz siłowniki mogą mieć różne temperatury i ciśnienia projektowe. Część zaworu, która 

ma najmniejsze wartości określa wartość kompletnego zaworu. 

 

Wykończenie powierzchni: 

 powierzchnia wewnątrz: Ra 0,4 – 0,6 µm 

 powierzchnia zewnątrz: lustrzana, polerowana 

 

 Dodatkowe wyposażenie dostępne na zapytanie: 

 Wykonanie zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/CE II 2GD-T4 

 Kołnierz zaworu do spawania do zbiornika wykonany zgodnie z wymaganiami klienta 

 Czujniki indukcyjne do identyfikacji pozycji otwarcia zaworu, 

 Nastawny regulator przepływu 

 Połączenia CIP/SIP 

 Zintegrowany zawór SIP 

 Zestaw montażowy do otwarcia zaworu  
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Dyrektywy ciśnieniowe 
Obudowa zaworu jest zaprojektowana zgodnie z dyrektywą PED 97/23/EC dla Europy, ASME VIII Div.2 dla US oraz F.E.M. 
– zatwierdzona i certyfikowana przez uprawniony organ. 
  
Wskaźnik przepływu Kv: 
Do prawidłowego działania zaworów w procesie istotne jest poprawne dopasowanie rozmiaru zaworów do wymaganych 
przepływów. 
Wartość Kv służy jako podstawa kalkulacji dla różnych warunków procesowych. 
Jest on ujęta w tabeli w odniesieniu do nominalnych średnic oraz standardów. 
 
Wartość Kv (m3/h) jest parametrem definiującym przepływ w zaworze. Opisuje ilość wody w zakresie temperatury od 5°C 
do 25°C jaka przepływa przez zawór, przy spadku ciśnienia równym 1 bar, podczas całkowitego otwarcia zaworu. 
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Atesty oraz certyfikaty: 

Na zapytanie wraz z zaworami mogą zostać dostarczone różne certyfikaty: 

 Certyfikat materiałowy EN 10204 3.1B 

 Certyfikat chropowatości Ra wewnętrznych powierzchni 

 Certyfikat zgodności FDA 

 Deklaracja zgodności 

 Certyfikat ISO 9001 

 Certyfikat ATEX 94/9/CE 
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