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Wey Skjutspjällventil med mono-fläns typ MF 
– en ventil baserad på decennier av erfarenhet

Wey Skjutspjällventil – egenskaper

Fördelar

Tätningssystem Självrengörande effekt ’End-of line’-ventil

– WEY skjutspjällsventil är praktiskt taget underhållsfri.
Den unika tvärgående tätningen tillåter ompackning
under fullt tryck och utan att ventil behöver demonteras.

–
– Dubbelriktad dropptät avstängning

– exceptionellt hög driftsäkerhet
– lågt underhåll vilket ger minskad förlust i produktion

(nedstängning verk/station)
– fullt genomlopp vilket möjliggör alla typer av rör rengöringsverktyg

Den självrengörande 
effekten främjas av:
– räfflat ventilsäte

stor aerodynamisk
form/hydrodynamisk
design i genomlopp

– specialformad spjällkant

– inga sätesfickor

MF ventilen kan användas 
som ’end-of line’-ventil i 
rörsystem. Inget behov av 
att stänga ner verket när 
pumpar eller kärl måste 
underhållas.

Mekaniskt bibehållen mjuktätande säte längs med spjällsidorna

– minimal tryckförlust sparar energikostnader
– fullt genomlopp tillåter alla kända typer av piggar

(sfäriska, cylindriska och borstpiggar, etc.)

–



Kommunalt
Obehandlat avlopp, slam, avloppsvatten med partiklar etc.

Papper och massa
Pappersmassa genom alla konsistenser, fibrer/vatten 
blandningar, svartlut, returpapper, trasor, träfiber

Kraftverk och gruvor
Valshud, koldamm och uppslamning, gruv-uppslamning, 
kalk-uppslamning,  cement, damm

Process
Viskös massa, kolloider, granulater, kemisk slam, 
textil-uppslamningar, pellets, pulver

Socker
Betor och rörsocker, sirap, juice

Mat och dryck
Fruktfiber, korn-mäsk och drav-mäsk, korn-uppslamning,
avloppsvatten

Specifikationer

Service

Temperatur

Korrosionsskydd

Design-detaljer

Material

Manövreringsval

  50–300 10 bar Test acc. 
EN 12266-1, 
rate A

PN 10/16
EN 1092
ISO 7005

EN 558
ISO 5752
part 20

350–400 6 bar
450–1600 4 bar

Hus DN 50–400
DN 450–1600

Spjällskiva 316L
Tätning FPM, EPDM, PTFE
4-pelar överdel 316L
Spindel 316L

DN Nominell
tryck PN

Tryck-
test 

Fläns-
borrning

Bygglängd

Detalj Tillval

–40° C till +400°C med lämpliga material- och konstruktions-
anpassningar

Handratt
WEY Skjutspjällventil MFA            

Pneumatisk cylinder 
WEY Skjutspjällventil MFC

Elektriskt ställdon
WEY Skjutspjällventil MFE

Alla don är utbytbara utan att 
ventilen behöver demonteras 
från rörnätet.

Standard enligt 29125
Avfettning, 2 komp. epoxi-primer-beläggning, 2 komp. 
polyuretan topp-beläggning. Invändiga bultar av rostfritt stål 
304, dragstänger cylinder krom stål 430F

Andra beläggningar mot förfrågan

Tillbehör
V-port inlägg för strypning
Nötningsring för slipande applikationer 
Slitstarka, tåliga tvärgående tätningar 
för special applikationer, ändläges-
brytare mekaniska eller induktiva 
Magnetventil

Standard
Segjärn EN-GJS-400-15
Gjutjärn EN-GJL-250
304SS
NBR
Stål
430F
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All information med reservation för ändringar.

Svarvning av stort ventilhus. 

Ytterligare produkter

WEY MonteringsboxarCentriska 
Vridspjällventiler

WEY Backventiler     
(rent vatten)

WEY Backventiler 
(smutsvatten)

WEY dubbelexcentriska 
vridspjällventiler 

WEY Slussluckor     
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