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Wey Skjutspjällsventil VN

Borgar för livslängd och driftsäkerhet till ett ekonomiskt pris.

Absolut tät avstängning tack vare tätningsfunktionen på spjällets 
tvärsida. Spjällets fina ytbehandling försäkrar mjuk gång och lång-
livad tätningsprestanda. Den mekaniskt förankrade tätningen förhindrar 
släppning och driftavbrott.

Spjällstyrningen för hela slaglängden motverkar vibrationer 
och ger bullerfria manövreringar. Ventilen ger dropptät dubbelriktad 
avstängning för gällande dimensionstryck i kombination med tätnings-
egenskaper enligt ovan.

Under den sista/avslutande stängningsfasen, skärs resterande partiklar 
av med den knivliknande vertikala spjällkanten.

Spjällgeometrin förhindrar låsning under stängningen för att avlagringar 
trycks framåt av spjället in i förstorade spolhörn i ventilhuset. Ventil-
husets geometri initierar spolningen för att förhindra ansamling och 
stockning av avlagringar i sätesområdet.

Den unika tvärgående tätningen gör att packbox ej behövs. En 
speciell läpptätningsprofil tillser att läckage ut i atmosfären ej sker. Dia-
mantformad, hoptryckt tätningsmassa ger nödvändigt tätningstryck, 
som kompenserar för slitning och ger utomordentlig serviceprestanda 
under alla förhållanden.

Det minimerade området mellan spjället och genomloppet lämnar 
inget utrymme för ansamlingar av media-partiklar som kan orsaka lås-
ning av spjällbladet.

Genom att dra åt packskruvarna eller fylla på tätningsmassa, är om-
packning under fullt tryck och utan system-/anläggningsavstängningar 
möjlig. Betydande tids-/kostnadsbesparingar i underhåll har i decenni-
er övertygat kunder att installera WEY’s skjutspjällsventiler.

Det unika tätningssystemet WEY för högpresterande arbeten:
Skjutspjällventilen WEY typ VN är byggd enligt högkvalitativa tillverkningsstandarder och förenar robusta konstruktioner med 
välutvecklade designförbättringar som inte kan hittas i någon annan skjutspjällventil. Denna unika ventiltyp förenar oavbruten 
drift och dropptät avstängning tack vare gemensamma/samtida funktioner av olika faktorer under stängningsmomentet.

 

 

 

 

 

 

 



Ytterligare funktioner
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Solid överdel av stål som ger maximal styrka med delvis 
demontering för enkel åtkomst av mekaniska delar och 
underlättande vid montering av:
– mekaniska eller induktiva gränslägesbrytare
– magnet ventiler

Icke stigande spindel sparar utrymme och ger säker, 
skyddad drift. Spindel drivs med spindelmutter.   

Den dämpade (stängd) pneumatiska cylindern (VNC) 
förhindrar tryckslag och initierar spolning.

Som tillval kan den pneumatiska cylindern levereras med 
magnetisk kolvstång och magnetiska induktiva gränslä-
gesbrytare monterade direkt på cylindern.

Överdelen är designad i enlighet med de senaste säker-
hetsreglerna European Human Safety Regulations.

Epoxi pulver beläggning på hus och överdel med rostfria 
skruvar ger ett excellent korrosionsskydd.

Semi-lug design underlättar installation och tillåter mon-
tering i slutet på ledning.

Fullt genomlopp ger lågt tryckfall och tillåter användning 
av alla vanliga rensanordingar (t. ex. sfäriska, cylindriska, 
piggar etc.)



Användingsområden Konstruktionsdetaljer

Temperatur

Materialkonstruktion

Korrosionsskydd

Kommunalteknik
Grovt avloppsvatten, avloppsslam, spillvatten med 
partiklar, etc.

Massa och papper
Papper i alla konsistenser, returfibrer, bakvatten, 
svartlut, trasor, trämassa, massa/vatten-blandningar.

Socker
Bet- och rörsocker, sirap, juice

Process
Trögflytande massa, kolloider, granulat, kemiskt slam, 
textilslam, pellets, damm/stoft.

Livsmedel
Fruktmassa, grynmäsk och mäsk, majsslam, pulver.

Kraftgenerering och gruvarbete
Valshud, koldamm och slam, gruvslam, kalkslam, 
betongdamm.

Standard
Hus EKB beläggning (Epoxipulver), svart RAL 9005
Överdel EKB beläggning (Epoxipulver), röd liknande RAL 3020
Handratt EKB beläggning (Epoxipulver), svart RAL 9005
Skruvar Skruvar i rostfritt stål

Anmärkning: Rostfria delar utan beläggning.

–40˚C till 400˚C med adekvat material- och konstruk-
tionsanpassning.

Beskrivning  Gjutjärn-konstruktion  Rostfritt stål-konstruktion Tillbehör
 Standard  Tillval Standard  Tillval

Hus EN-JL 1040  316SS  Mekaniska och direkt- 
Spjäll 304SS 316L, 304L, 316L* 316Ti* verkande lägesställare.  
Tätning NBR FPM, EPDM, PTFE NBR FPM, EPDM, PTFE Solenoid-ventiler. 
Överdel Stål 316L Stål 316L V-insats. 
Spindel/Kolvstång  Cr-Stål AISI430F 316L Cr-Stål AISI430F 316L Lägesindikering.

Storlek Maximalt Fläns Testtryck Bygglängd
DN arbetstryck borrning
50-150 10 bar PN 16 
200 10 bar PN 10 EN 12266-1 EN 558-1/ 
250-300 6 bar PN 10 Klass A ISO 5752 
350-400 4 bar PN 10  Serie 20 
500-1400**  4 bar PN 10

* * från DN 500 används överdel typ MF.

* * hårdkrombelagt spjällblad.

Andra material på begäran.



Manövreringsval

Wey Skjutspjällsventil VNA
med handratt

Wey Skjutspjällsventil VNC
med pneumatisk cylinder

Wey Skjutspjällsventil VNB
med snabbverkande hävarm/spak

Wey Skjutspjällsventil VNE
med elektriskt manöverdon

Spindelförlängning
Alla skjutspjällsventiler typ VN kan levereras med spindel/kolvstångsförlängning 
för att passa konstruktionen.
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Slusslucka

Backventil 
(rent vatten)

Backventil 
(smutsvatten)

Centrerad 
vridspjällsventil

Monteringsbox

Ytterligare produkter

Excentrisk 
vridspjällsventil

Tillverkning av 
WEY skjutspjällsventiler.


