


Tříbodová ucpávka zajišťuje optimální těsnost

Three pins stuffing box ensures an optimal tightening

Příruba pro připojení ovládání dle ISO 5211

ISO top flange according to ISO 5211

Grafitové kroužky

Graphite packing

Dvojdílná hřídel s motýlem minimalizuje 
tlakové ztráty

Dual stem system to obtain higher Cv and minimize 
pressure drops

Čep se zajištěním

Shouldered pivot secured by protected treated bearings

Motýl - povrch STELLIT

Stellited profiled integral disc

Uložení hřídele v zušlechtěných pouzdrech zajišťuje 
jednoduché ovládání a dlouhou životnost

The treated bearings equiped with protectors guarantee 
a reliable operation and an increased lifespan

4 different types of body: wafer, lug, 
flanges and welding

Kovové těsnění 

Massive metal seat

Těleso - 4 typy
Průchozí otvory, závitové otvory, přírubové a přivařovací provedení

3E TEST OHNĚM / 3E FIRE TEST

KOMPONENTY / SERIES 3E COMPONENTS

Teplota: 650°C   Temperature: 650°C
Doba: 15 minut  Time: 15 minuts
Těsnost: 100%  Tightness: 100%



1E:  Osa těsnící plochy je posunuta od osy otáčení, což umožňuje úplný kontakt po celém obvodu 
 těsnících ploch.
offset 1E: The center of rotation is offset from the tightness surface to allow a total contact around 
 the complete seal.

2E:  Osa otáčení je posunuta od osy potrubí, což umožňuje jednoduché otevírání armatury.
offset 2E:  The center of rotation of the disc is offset from the pipe centerline to allow a cleaning opening of 

the valve.

3E:  Třetí "E" tvoří kónické dosedání motýla při uzavírání, které zajistí plynulé a stoprocentní uzavře-
ní, bez porušení (deformace) sedla.

offset 3E:  The third offset is reached as the seal cone tilting cancels jamming and friction and allows com-
plete tightness without seal deformation (solid seal).

POUŽITÍ / APPLICATION
Uzavírací klapky s trojitou excentricitou SÉRIE 3E jsou navrženy a konstruovány pro velmi náročné průmys-
lové aplikace, které vyžadují velkou bezpečnost, bezporuchovost a minimální údržbu. Hlavní oblast použití 
je teplárenství (pára, kondenzát) a média o vysoké teplotě (do 700°C) a tlaku (do 100 bar).  

Triple offset metal to metal seated butterfly valves Series 3E are specially designed to ensure a perfect tight-
ness in steam, gas, chemical, petrochemical and cryogenic applications.
It is suitable for medias with high temperatures (up to 700°C) and high pressures (up to 100 bar).

PRINCIP / TRIPLE OFFSET PRINCIPLE

Osa klapky  / Valve center line

Osa kuželu  / Seat cone axis

Osa motýla  / Disc axis

Osa otáčení  
/ Rotation axis

Osa sedla / Sealing axis

Osa potrubí 
/ Piping center line



 VýHODY KLaPKY 3E 

Klapka série 3E byla vyvinuta pro použití v nároč-
ných průmyslových aplikacích s cílem minimalizovat 
náklady na údržbu a zároveň umožnit optimální spo-
lehlivost v provozu. Pro zajištění perfektní obou-
stranné těsnosti je nutná permanentní kroutící síla.

- Design klapky s trojitou excentricitou je koncipo-
ván tak, aby zamezoval jakémukoliv tření mezi 
motýlem a sedlem a tím prodloužil životnost klap-
ky.

- Díky tomu, že neexistuje žádné tření mezi 
motýlem a sedlem je kroutící moment velmi 
nízký, v porovnání s ostatními regulačními zaří-
zeními (šoupátka, kulové kohouty, atd.).

- Čtvrtotáčkový způsob provozu zjednodušuje 
instalaci pohonů na klapku. 

- Naše klapka 3E díky své nízké váze (v porovnání 
s šoupátky nebo kulovými kohouty) minimalizuje 
náklady na instalaci podpůrných a servisních 
zařízení.

- Zúžený profil motýlu získaný dělenou hřídelí 
umožňuje dosáhnout nižší tlakové ztráty při obdr-
žení významného Kv pro použití na regulaci. 

- Konstrukce a výběr materiálů umožňuje použití 
v širokém rozpětí teplot (od - 196°C do + 
700°C).

- Horní příruba je normalizována podle ISO 5211 a 
je vhodná pro instalaci prakticky každého typu 
pohonu. 

- Provedení FIRE SAFE podle normy BS 6755 
odstavce 2-87 dodatku číslo 2 (z června 1991) 
umožňuje použití klapek 3E na každé vznětlivé 
medium.

BENEFITS

The triple offset butterfly valve 3E SERIES has been 
designed to meet requirements and needs of indu-
strial entities in critical application, to reduce mainte-
nance, and to provide optimal reliability.

- The triple offset quarter-turn design eliminates 
any risk of friction and jamming of the disc on the 
seat. This increases valve lifespan.

- Without friction between the seat and the disc, the 
driving torque is very low, in comparison with 
other type of valves (gate valves, ball valves…)

- The quarter-turn system simplifies the electric or 
pneumatic automation of the valve.

- The low weight of our triple offset valve, in com-
parison with other types of valves (gate valves, 
ball valves…) minimizes the costs of installation 
of supporting equipment and cost of maintenan-
ce.

- The profiled disc with stem divided into two parts 
reduces the pressure drop and allows for a high 
Cv for regulation application.

- The design and the choice of materials is suitable 
for a large working temperature range (- 196°C to 
+700°C).

- The ISO 5211 top flange allows for mounting of 
any type of actuator.

- The FIRE SAFE design, developed in accordance 
with BS 6755 part 2-87 and amendement n°2 
(June 1991), enables for usage of our 3E valves 
for every combustible medium.



 VELIKOST

DN:  80-700
PN:  do 100 bar
Rozměry nad DN 700 je možné vyrobit na zakázku.

 MaTERIÁLY

TĚLESO:  
- Uhlíková ocel  
  1.0625+pokrytí (ASTM A216 WCB)
- Nerezová ocel
  1.4404 (A351 CF8M)

MOTýL:  
- Uhlíková ocel (1.0625 + Stelit Gr. 21)
- Nerezová ocel (A351 CF8 + Steli Gr. 21)

SEDLO: 
- Nerezová ocel (1.4845)
- Nerezová ocel s grafitem (1.4845)

HŘÍDEL: Nerezová ocel (1.4418)

Jiné druhy materiálů na vyžádání.

 PROVEDENÍ

4 různé typy těles:  
- Mezipřírubové provedení  
- Závitové provedení
- Provedení s dvojitou přírubou
- Přivařovací provedení

ISO PN 10/16/25/40 podle EN 558-1
ASA 150/300/600 podle EN 558-2
Typ 13 a 14 se vztahuje k provedení s dvojitou příru-
bou.
Typ 16 se vztahuje k mezipřírubovému  a závitovému 
provedení.

 KONSTRUKCE a VýHODY

Zúžený profil motýlu získaný dělenou hřídelí umož-
ňuje dosáhnout nižší tlakové ztráty.
Významné Kv pro použití na regulaci.
Uzavření klapky bez tření a zadírání.
Nedochází k deformaci těsnění.
Těsnost v obou směrech.
Těsnění je uloženo mimo spektrum proudění (zóna 
maximální rychlosti).
Povrch motýlu je pokryt stelitem.
Systém třech šroubů na ucpávce zaručující perfektní 
těsnost vůči okolí.

RaNGE

DN:  80 to 700 (3“ to 28“)
WP:  up to 100 bar
Larger sizes than DN 700 available upon request.

MaTERIaLS

BODY:   
- Carbon steel 
  1.0625 + coating (ASTM A216 WCB)
- Stainless steel 
  1.4404 (A351 CF8M)

DISC:
- Carbon steel (1.0625 + Stellite Gr.21)
- Stainless steel (A351 CF8M + Stellite Gr.21)

SEaT:
- Stainless steel (1.4845)
- Stainless steel /Graphite (1.4845)

STEM: Stainless steel (1.4418)

Other materials upon request.

MOUNTING

4 different body types:
- Wafer type body
- Lug type body
- Double-flanged body
- Welding body

ISO PN 10/16/25/40 according to EN 558-1
ASA 150/300/600 according to EN 558-2
Table 13 and 14 for double-flanged body
Table 16 for wafer and lug body

DESIGN aDVaNTaGES

Dual stem system to minimize pressure drops. 
Cv value higher.
Closing without jamming and frictions.
No deformation on the seal.
Bi-directional tightness.
Seal in the body away from the center of the pipe 
(maximum speed location).
Stellited disc.
Three pins stuffing box.





EKONOMICKÁ VERZE KLAPKY S TROJITOU EXCENTRICITOU
Odlehčená varianta vyráběná ve stavební délce dle EN 558-1, řada 20 zaručuje uživateli veškeré 
přednosti konstrukce 3E při výrazně nižší zátěži potrubní trasy.  

- Klapka je 100% oboustranně těsná dle normy EN 12 266 – 1, třída A  
- Konstrukce zavírání klapky s prokazatelnou geometrií trojité excentricity, tj. uzavírání na moment 
  bez tření mezi těsnícími plochami kdy není třeba mechanický doraz disku
- Klapka je těsněná kov na kov, motýl s návarem Stelitu zajišťuje maximální odolnost v náročných aplikacích  
- - Flexibilní a snadno vyměnitelný těsnící kroužek uložený pohyblivě v tělese volený podle požadavku 
  variantně jako lamelární pro úplnou plynotěsnost, nebo pevný pro regulaci
- Při volbě LUG konstrukce tělesa je klapka funkční i jako koncová armatura – náhrada za přírubové provedení
- Klapka se systémem zabezpečení proti vystřelení hřídele tlakem média 
- Armatura má certifikát PED (Pressure Equipment Directive PED 97/23/EC).




