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Bezpieczna armatura wziernikowa z podwójnym szkłem                 karta wyrobu 01.04 

- dostępna również z podgrzewaną przestrzenią pomiędzy 
płytkami szklanymi 
   
Bezpieczna armatura wziernikowa z podwójnymi szkłami składa się z 
pary okrągłych kołnierzy, pary płytek wziernikowych z dwiema 
uszczelkami każda oraz pierścienia dystansowego pomiędzy płytkami. 
Armatura wziernikowa jest dostarczana jako całość, fabrycznie skręcona i 
naprężona oraz zabezpieczona. Przeznaczona jest do montażu na 
przyspawanym kołnierzu, kołnierzu w bloku zbiornika lub innym. 

• Rozmiary: PN 10/16  
      Konstrukcja pierścienia dystansowego zapewnia, że każda z dwóch  
      płytek wziernikowych jest w stanie wytrzymać niezależnie  
      maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze i/lub maksymalną  
      dopuszczalną temperaturę roboczą. 

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

• Warunki pracy:  
Ciśnienie robocze:  10 bar (inne ciśnienie na życzenie). 
Temperatura:           maksymalnie 280OC ze szkłem boro-krzemianowym; 

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

• Możliwe kombinacje:  
      Możliwa kombinacja z oprawami oświetleniowymi Lumiglas dla stref  
      zagrożonych lub niezagrożonych wybuchem (patrz karty wyrobu serii  
      06 lub 07). Kołnierze górne mogą posiadać dla przytwierdzenia takich  
      lamp dodatkowe gwintowane otwory. 

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

• Części i alternatywne materiały  (w nawiązaniu do rysunku obok):  
Poz. Część Materiał 

1 kołnierz dolny stal węglowa RSt 37-2, stal nierdzewna 
1.4571 lub inna 

2.1  
2.2 

Uszczelka KLINGERsil C-4400, silikon, PTFE lub 
inne. 

3 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 

4 pierścień 
dystansowy 

stal węglowa RSt 37-2, stal nierdzewna 
1.4571 lub inna 

5 kołnierz górny  stal węglowa RSt 37-2, stal szlachetna 
1.4571 lub inna 

6 śruby łączące wg DIN 912 
 

• Monta ż: 
Przy pomocy śrub łączących, których liczba i wielkość wynika z tabeli na 
drugiej stronie, montuje się wstępnie skręconą i naprężoną armaturę na 
przyspawanym kołnierzu, kołnierzu w bloku zbiornika lub innym.          

                  

 

 

Kompletna armatura wziernikowa z podwójnymi szkłami 

 

Budowa bezpiecznej armatury wziernikowej  

 

• Wymiary bezpiecznej armatury wziernikowej z podwójn ymi płytkami wziernikowymi  
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Wielko ść  1 2 3 4 5 6 

rozmiar nominalny DN 50 80 100 125 150 200 

Prześwit d1 65 80 100 125 150 175 

d3 80 100 125 150 175 200 płytka wziernikowa 

s 10 15 15 20 20 20 

D 165 200 220 250 285 340 

k 125 160 180 210 240 295 

Armatura 

h3 77 81 85 102 102 102 

ilość 4 8 8 8 8 8 śruby mocujące 

d9 18 18 18 18 22 22 

d10 97 127 152 177 202 227 

d1 50 80 100 125 150 175 

Uszczelka 

d4* 65 102 127 152 177 202 

* rozmiar d4 nie został pokazany na rysunku (suma d3 + 2 mm) – średnica zewnętrzna wewnętrznych uszczelek. 

• Dane do zamówienia:  
− Armatura:   rozmiar nominalny (DN) / ciśnienie nominalne (PN), 
− Materiały: 

kołnierz dolny  (podać też formę powierzchni uszczelniającej) ,  
kołnierz górny  
szkło wziernikowe  
uszczelki 

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

min 08.06   3755.1862
 


