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Prostok ątna armatura wziernikowa                                                        karta wyrobu 01.20 

Do przyspawania lub wspawania, stanowiąca ześrubowany komplet 
ramek z płytką wziernikową i przynależnymi uszczelkami obejmującymi 
płytkę. 

•••• Zastosowanie: 
         Dla obserwacji wnętrz rurociągów, zbiorników, cystern, reaktorów,  
         silosów, itd., względnie jako wskaźnik poziomu cieczy do kontroli  
         jakościowej. 

•••• Ciśnienie robocze: 
         Maksymalnie 16 bar (większe ciśnienie na życzenie); próżnia. 
         Przed użyciem armatury wskazane jest sprawdzenie wzmocnienia  
         wykroju wraz z przylegającą powłoką zbiornika zgodnie z wymogami  
         dyrektywy ciśnieniowej. 

•••• Temperatury pracy: 
         Do 100°C dla szkła sodowo-wapiennego (DIN 8903). 
         Do 243°C dla szkła boro-krzemianowego (DIN  7081). 
         Powyższe temperatury dotyczą zawsze niechronionej płytki (nie  
         zastosowano miki jako ochrony). 

•••• Świadectwa jako ściowe: 
         Stosownie do żądań klienta i za dodatkową opłatą dostarczane jest    
         świadectwo jakości 3.1 lub 3.2 wg normy DIN EN 10204. 

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

Poz. Część Materiał 

1 ramka dolna do 
przyspawania 

stal węglowa RSt 37-2; 

stal nierdzewna 1.4571, lub inna 

2 uszczelki KLINGERSil C-4400, Neopren, 
PTFE lub inne 

3 płytka wziernikowa − szkło sodowo – wapniowe -
termicznie naprężane wg DIN 
8903, maks. temp. 100°C, 

− szkło boro – krzemianowe - 

termicznie naprężane wg DIN 
7081, maks. temp. 243°C. 

4 ramka górna  stal węglowa RSt 37-2; 

stal nierdzewna 1.4571 lub inna 
5 śruby mocujące  stal węglowa 5.6 lub stal 

nierdzewna A2 
 

•••• Monta ż: 

         Przed montażem płytki wziernikowej należy sprawdzić, czy płytka  
         jest dobrze ułożona, nie wygięta,  powierzchnie ramki i uszczelek są  
         gładkie. Wygięcia lub nierówności prowadzą do nieszczelności lub  
         złamania płytki. 
         Po przyspawaniu ramki dolnej (1) do ścianki rurociągu lub zbiornika  
         nakłada się w podanej kolejności uszczelki (2), płytkę wziernikową  
         (3) oraz ramkę górną (4) oraz wkręcając ręcznie śruby mocujące,  
         przymocowuje do ramki dolnej (1). 
         Stopniowo i ostrożnie dokręcić ramkę górną (2) zaczynając od śrub      
         w środku i przechodząc stopniowo na zewnątrz zgodnie z sekwencją  
         pokazaną na rysunku. 

 

 

Kompletna prostokątna armatura wziernikowa 
 

 

 

Budowa prostokątnej armatury wziernikowej 
 

 
 
Wymiary armatury prostokątnej 
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Wielko ść  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Długość L 250 300 350 400 500 600 700 800 1000 

Liczba 1 1 1 1 2 2 2 2 4 

l 220 280 320 370 220 280 320 370 220 

b 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Płytka* 

S 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

* Standardowo wykonuje się płytki wziernikowe ze szkła odblaskowego. Jeżeli wskazana jest płytka ze szkła przeźroczystego, należy to wyraźnie 
podać. 

− Długości wskazane w tabeli pod „L” stanowią wielkości standardowe. 

− Na życzenie klienta możliwe są zmiany w zakresie materiałów, 
rozmiarów i sposobów wykonania. 

− Prostokątna armatura wziernikowa Lumiglas, w zależności od 
warunków zastosowania, może być także dostarczona z ramką dolną 
bez wycięcia (patrz szkic) do zewnętrznego zamocowania na 
rurociągu. Ramka dolna jest wtedy wykonana z odpowiednimi 
wywierconymi lub nagwintowanymi otworami. 

•••• Dane do zamówienia: 

Prosimy o podanie specyfikacji zamówienia w poniżej podany sposób: 
− Prostokątna armatura wziernikowa, rozmiar …. 
− Długość: … 
− Materiał:   ramka dolna (z wycięciem lub zasklepiona): … 

 ramka górna: … 
 (na życzenie świadectwo jakości wyrobu 3.1 lub 3.2) 

− Płyta wziernikowa: … 
− Uszczelki: … 

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

 

 
 


