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Sterylna śrubowa armatura wziernikowa typu MV-S                         karta wyrobu 01.07-S 

Jest to sterylna śrubowa armatura wziernikowa zbliżona do normy DIN 
11864.1 (oprawy wziernikowe typu mlecznego). 

Sterylna śrubowa armatura wziernikowa z płytką wziernikową 
wprasowaną w pierścień metalowy - przeznaczona jest do wizualnej 
obserwacji wnętrz zbiorników, rurociągów, itp. Nagwintowany króciec 
przeznaczony jest do przyspawania.  

• Zastosowanie: 
      Dla obserwacji wnętrz zbiorników takich jak bioreaktory, mieszalniki  
      laboratoryjne, filtry zbiorników, separatory, rurociągi i innych,  
      w szczególności  przy produkcji farmaceutyków i artykułów  
      spożywczych. 

• Warunki pracy: 
       Ciśnienie: maks. 25 bar w zależności od rozmiaru; próżnia. 

• Temperatury pracy: 

       Maksymalnie 300°C, w zależności od rodzaju stali użytej na  
       metalowy pierścień obejmujący płytkę wziernikową (METALGLAS). 
 

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

Poz. Część Materiał 

1 rowkowa nakrętka 
wziernika 

stal nierdzewna 1.4301 (1.4307) 
lub 1.4404 

2 + 3 płytka wziernikowa 
wprasowana  w 
pierścień metalowy 
firmy Metaglas 

pierścień metalowy: 
stal nierdzewna 1.4462 - 
maksymalnie do 280°C 

stal nierdzewna 2.4602, 2.4605, 
2.4610 - maksymalnie do 300°C 

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

4 pierścień 
uszczelniający  

EPDM, HNBR, FKM, MVQ. 

5 króciec do 
przyspawania  

stal nierdzewna 1.4404 lub 
1.4435. 

• Monta ż 
       Po przyspawaniu króćca (5) do ściany zbiornika, należy umieścić  
       Pierścień uszczelniający (4) i płytkę wziernikową w pierścieniu  
       metalowym  (2) (3) w  rowkowanej nakrętce złączkowej (1),  
       a następnie całość nakręcić na  króciec (5). 

• Uwagi 
       Należy się upewnić, czy płytka wziernikowa wprasowana w metal 
      i uszczelka są właściwie ułożone w armaturze. 

• Możliwe kombinacje:  
       Możliwa kombinacja z różnymi sterylnymi oprawami oświetleniowymi  
       Lumiglas dla stref zagrożonych lub niezagrożonych wybuchem  
       (patrz karty wyrobu 06.33-S i 06.35-S lub 07.25, 07.27) 
 

 

Kompletna sterylna śrubowa armatura wziernikowa MV-
S 

 

 

 

Budowa sterylnej śrubowej armatury wziernikowej typu 
MV-S 
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• Wymiary aseptycznej śrubowej armatury wziernikowej typu  MV-S 

 

1.  

2+3. 

4. 

5. 

rowkowana nakr ętka  

płytka wziernikowa 
wprasowana w metal 
„METALGLAS” 
 
pierścień uszczelniaj ący 
króciec do wspawania 

 

Wielko ść  1 2 3 4 5 

rozmiar nominalny DN 40 50 65 80 100 

D 78 92 112 127 148 armatura 

d3 41 53 70 85 104 

pierścień uszczelniający  40 x 5 52 x 5 68 x 5 83 x 5 102 x 5 

Prześwit d 28 34 37 47 55 

zewnętrzna średnica strony dolnej pierścienia d6 54,9 66,9 84,9 98,9 118,9 

maksymalna zewnętrzna średnica strony górnej pierścienia d7 48 61 79 93 114 

całkowita grubość płytki s 14 15 20 20 25 

grubość pierścienia  g1 10 11 12 12 15 

Dopuszczalne ciśnienie [bar]  25 25 16 16 10 

• Dane do zamówienia:  
Proszę w zamówieniu zawrzeć informacje wg poniższego 
wykazu: 
Sterylna armatura wziernikowa wg DIN 11864.1 

• Parametry,  np.:  DN80, PN 25 bar, 300°C 

• Proszę wyszczególnić materiały dla poszczególnych 
części armatury. 

• Czy płytka wziernikowa wprasowana w metal powinna 
być wyposażona w adapter do montażu sterylnej wersji 
oprawy oświetleniowej Lumiglas? 

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

 

 
Sterylna śrubowa armatura wziernikowa typu MV-S 

wyposażona w sterylną wersję oprawy oświetleniowej 


