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ZAKRES STOSOWANIA I RODZAJE WYKONA� 

Zawory przeznaczone s� do zamykania / otwierania przepływu: 

• wody zimnej i gor�cej  
• powietrza, 
• olejów lekkich , 
• innych czynników ciekłych i gazów oboj�tnych, je�eli: 
 

- nie reaguj� chemicznie z materiałami u�ytymi do budowy zaworów, 
- nie zawieraj� zawiesin i wtr�ce� mechanicznych, które mog� osadza� si� 

na elementach ruchomych zaworu lub przytyka� otwory o niewielkich 
�rednicach, w przeciwnym razie nale�y stosowa� odpowiedni filtr. 

 
Zawory zaporowe elektromagnetyczne Nr kat. KL22310 s� zaworami po�redniego 
działania tzn. do ich otwarcia i szczelnego zamkni�cia wymagana jest minimalna 
ró�nica ci�nie� 
Zawory produkowane s� jako normalnie zamkni�te (w stanie beznapi�ciowym). 
 
Cewka elektromagnesu wraz z prawidłowo umieszczon� wtyczk� spełnia 
wymagania  
stopnia ochrony IP 65 
. 
Zawory mog� by� sterowane na odległo�� przy pomocy termostatów, wył�czników  
ci�nienia, regulatorów elektrycznych lub z pulpitu sterowniczego.  
 

            

 

 

 

WYMIARY GABARYTOWE 
 

do G 
Minimalna 

ró�nica 
ci�nie� 

Max. 
ró�nica 
ci�nie� 

Kv L B H S Masa 
Typ - DN 

mm cal bar m3/h mm kg 

KL22310-08 3 G¼� 0,3 10 0,1 32 8 73 32 0,40 
KL22310-10 10 G�� 0,3 10 0,1 51 9 89 26 0,47 
KL22310-15 10 G½� 0,3 10 0,1 53 12 90 27 0,48 
KL22310-20 14 G¾� 0,3 10 0,9 64 12 99 31 0,64 
KL22310-25 20 G1� 0,3 10 6,0 82 13 118 41 1,16 
KL22310-32 40 G1¼� 0,7 16 17,6 125 18 135 52 1,99 
KL22310-40 40 G1½� 0,7 16 18,5 126 17 138 54 1,96 
KL22310-50 50 G2� 0,7 16 28,8 155 16 154 70 3,06 

 

DANE TECHNICZNE 

Wykaz stosowanych materiałów 
 
kadłub, pokrywa, zespół osłony membrany: mosi�dz 
korek, uszczelki                         mieszanka gumowa (NBR, VITON) - w zale�no�ci od przeznaczenia 
membrana     NBR, VITON 
rurka, rdze�, głowiczka, spr��yny           stale nierdzewne 
pier�cie� elektromagnesu                      mied	  
 
 

ZAWÓR  ZAPOROWY ELEKTROMAGNETYCZNY 
PO�REDNIEGO  DZIAŁANIA, 2/2 DROGOWY 

NORMALNIE ZAMKNI�TY,  

Nr kat. 
KL22310 

PN 16 

 



Charakterystyka  techniczna 
Temperatura czynnika:   od - 10 oC  do + 90 oC (NBR), od - 10 oC  do + 140 oC (VITON) 
Temperatura otoczenia:    max 50oC (dla klasy F),   
Tolerancja napi�cia:  zmiennego  ± 5%,  stałego ± 5%,   
 
 

Napi�cie Moc podtrzymania 

Wielko�	 

Klasa izolacji 
termicznej Typ 

cewki Typ 
V  

 

oC 

Stopie� 
ochrony pozorna czynna 

Uwaga 

NJ06 AC 230 9 VA 6 W 

NJ19 DC 24 
F 155 IP65 

- 19 W 
Cewka z wtyczk� 

wg  DIN 

 

UWAGI 
- zawory nie s� przeznaczone dla czynników wybuchowych i nie mog� pracowa� w atmosferze wybuchowej, 
- zawory nie s� przeznaczone dla czynników łatwozapalnych i zapalnych (gdy dopuszczalna temperatura robocza jest wy�sza od 

temperatury zapłonu), oraz czynników toksycznych i utleniaj�cych, 
- zawory musz� by� montowane na instalacjach poziomych – cewk� do góry, 
- przed zaworem wskazane jest zastosowanie filtra siatkowego o co najmniej 40 oczkach/cm2, 
- wszystkie podane ci�nienia nale�y rozumie� jako nadci�nienie. 

 

SPOSÓB ZAMAWIANIA 
W zamówieniu nale�y poda�: nazw� i Nr katalogowy, typ  - DN,  wymiar przył�czy „G”, rodzaj, ci�nienie i temp. czynnika, oraz wielko�� 
i rodzaj napi�cia steruj�cego.  
 
Na specjalne zamówienie zawory mog
 by	 wykonane z przył
czem kołnierzowym. 
 
Producent  zastrzega  sobie  prawo  wprowadzania  zmian technicznych. Zmiany te nie mog
 by	 podstaw
 do ewentualnych  
reklamacji. 
 


