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Okrągła armatura wziernikowa – DIN 28 120 lub zbli żona                       karta wyrobu 01.01 

Armatura wziernikowa wg normy DIN 28120 jest okrągłą oprawą 
kołnierzową wraz z płytką wziernikową i dwoma odpowiednimi 
uszczelkami, przeznaczoną do przyspawania do ścian zbiornika.  
Armatura odpowiada pod względem budowy i wymiarów wytycznym 
konstrukcyjnym zawartym w normie DIN 28120 i posiada rozmiary 
nominalne od DN 50 do DN 200. 
Przyjęta grubość kołnierza gwarantuje dobre ułożenie płytki, pod 
warunkiem odpowiedniego przyspawania pierścienia dolnego do ścian 
zbiornika. 

• Zastosowanie:  
      Do obserwacji wnętrz zbiorników, silosów, mieszalników,  
      separatorów, rurociągów, itp. 

• Warunki pracy:  
      Ciśnienie robocze: 10 lub 16 bar, zależnie od wielkości (większe 

wartości na życzenie). 
      Temperatura: maksymalnie 280OC ze szkłem boro-krzemianowym; 

maksymalnie 150OC ze szkłem sodowo-wapniowym 
(wyższe temperatury na życzenie). 

• Możliwo ści kombinacji:  
      Możliwa kombinacja z oprawami oświetleniowymi Lumiglas dla stref  
      zagrożonych lub niezagrożonych wybuchem (patrz karty wyrobu serii  
      06 lub 07). 
      Pierścienie górne mogą posiadać dla przytwierdzenia takich lamp  
      dodatkowo nagwintowane otwory. 

• Świadectwa jako ści:  
      Stosownie do życzeń klienta i za dodatkową opłatą możliwe    
      świadectwo badań jakościowych 3.1 lub 3.2 wg normy DIN EN 10204. 

• Części i alternatywne materiały (w nawi ązaniu do rysunku obok):  

Poz. Część Materiał 

1 kołnierz dolny do 
przyspawania. 

stal RSt 37-2, stal nierdzewna 1.4571 
lub inne. 

2.1, 
2.2 

śruby łączące, 
nakrętki. 

stal 5.6/5 lub stal nierdzewna A2. 

3.1, 
3.2 

Uszczelki KLINGERsil C-4400, silikon, PTFE lub 
inne 

4 płytka 
wziernikowa 

szkło sodowo – wapniowe, termicznie 
naprężane, wg DIN 8902, maks. temp. 
150°C;  

szkło boro – krzemianowe, termicznie 
naprężane, wg DIN 7080, maks. temp. 
280°C 

5 pierścień górny  stal RSt 37-2, stal nierdzewna 1.4541 
lub inne. 

• Diagram słu żący do wyboru materiału: 

              

 

Kompletna armatura wziernikowa wg DIN 28 120 

 

Budowa okrągłej armatury wziernikowej wg DIN 28 120 

• Monta ż: 
Po przyspawaniu kołnierza dolnego (1) do ściany zbiornika należy 
nałożyć uszczelki (3.1, 3.2), płytkę wziernikową (4) oraz kołnierz 
górny w podanej kolejności, a następnie całość skręcić nakrętkami 
(2.2). Naciąganie śrub należy przeprowadzać równomiernie 
dokręcając przeciwległe nakrętki. Dalsze wskazówki zawarto w 
normie DIN 28120. 
Momenty naciągu śrub przyjąć według tabelki na odwrocie.
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• Wymiary okr ągłej armatury wziernikowej wg DIN 28120 PN10/16 lub  zbli żonej wg normy DIN 28120 / PN6  

 

 

Wielko ść  1 2 3 4 5 6 

rozmiar nominalny DN 50 80 100 125 150 200 

ciśnienie nominalne PN 10/16 10/16 (6)/10/16 (6)/10/16 (6)/10/16 (6) / 10 

prześwit d1 80 100 125 150 175 225 

d3 100 125 150 175 200 250 płytka wziernikowa 

s 15/15 15/20 (20)/20/25 (20)/20/25 (20)/25/30 (25)/30 

D 165 200 220 250 285 340 

k 125 160 180 210 240 295 

d6 18 18 18 18 22 22 

h1 16/16 20/20 (18)/22/22 (18)/25/25 (18)/30/30 (20)/35 

armatura 

h2 30 30 30 30 36 36 

ilość 4 8 8 8 8 8 śruby mocujące 

gwint M16 M16 M16 M16 M20 M20 

d1 80 100 125 150 175 225 uszczelki 

d7 102 127 152 177 202 252 

moment 
dokręcający dla 
śrub µ 0.1 

Nm 28/32 20/23 26/30 32/34 47/54 63 

 

• Dane do zamówienia:  
− Armatura (DIN) i wykonanie 
− Rozmiar nominalny (DN) / ciśnienie nominalne (PN) 
− Materiały:  

* pierścień dolny - na życzenie świadectwa 3.1/3.2; 
   * pierścień górny - na życzenie świadectwa 3.1/3.2; 
   * śruby; 
   * płytka wziernikowa; 
   * uszczelki. 

 

• Konwersja jednostek ci śnienia: 
 6 bar =   87 psi 

10 bar = 145 psi 
16 bar = 232 psi 

 
 

Wszystkie wymiary w mm, chyba że podano inaczej.  Dane mogą  ulec zmianie 
bez uprzedzenia.                                                                 


