
Ventiler och 
rördelar 
Vi levererar allt inom rör till badanläggningar



Ventiler och Rördelar
Enwa Bad & Spa erbjuder ett komplett utbud av rördelar och 
ventiler som kommer att ha en lång livslängd och som kom-
mer att vara funktionellt i bruk.

Vi erbjuder rörsystem PVC, PE och i syrafast stål, samt klamrings system från 
vårt eget lager till mycket konkurrenskraftiga priser.

Doserventiler 

Doserventiler för lågtrycks-doserpumpar

Doserventiler doserar flödesmängderna precist i en ledning och är säkert förslutna 
mot omgivningen.

Passande produkter:
• Motor-membrandoserpump alpha
• Magnet-membrandoserpump Beta®
• Magnet-membrandoserpump gamma/ X
• Magnet-membrandoserpump gamma/ XL

Doserventiler för motordoserpumpar

Passande produkter:
• Motor-membrandoserpump Sigma X controlversion – Sigma/ 1 S1Cb
• Motor-membrandoserpump Sigma X controlversion – Sigma/ 2 S2Cb
• Motor-membrandoserpump Sigma X controlversion – Sigma/ 3 S3Cb 
• Motor-membrandoserpump Sigma/ 1 (grundtyp) 
• Motor-membrandoserpump Sigma/ 2 (grundtyp)
• Motor-membrandoserpump Sigma/ 3 (grundtyp)
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Vridspjällventiler

Cepex erbjuder den högsta garantin för alla sina PVC-kopplingar för trycksatta väts-
kehanteringsapplikationer. Det omfattande utbudet av storlekar och kombinationer 
vi erbjuder kommer att passa alla systemdesigner.

Vridspjällventil PVC
Centrisk vridspjällventil, tätning genom elastomerring-
bälg, (EPDM XC/XU eller Nitril K), med handspak, 
manuell reduktionsväxel, pneumatiskt eller elektriskt 
manöverdon, hus med centreringsöglor (T2), hus med 
gängflänsöglor (T4). Hustyperna T2 och T4 medger 
ensidig flänsning och installation som ändventil. 
Ventilskiva av gjutjärn med kulgrafit eller rostfritt stål. 
Anslutningar enligt EN.

Vridspjällventil BOAX-B

Rördelar och tillbehör till vridspjällventil PVC

Fittings. Storlek D16-D315 Unions. Storlek D20-D110 Manifolds. Storlek 1″ Flanges. Storlek D16-D315

Sight glasses. Storlek D50-D225 Flödesmätare. Storlek D20-D25 Clamp saddles. Storlek 1″ Rörklämmor. Storlek D20-D225

PVC-U rör. Storlek D16-D315

Centrisk vridspjällventil med epoxibeläggning, abso-
lut tätning i båda strömningsriktningarna, flänsanslut-
ning enligt EN-normer, hus av gjutjärn med kulgrafit, 
ventilskiva av rostfritt stål.

Vridspjällventil BOAX-CBV13

Som standard finns ventilerna med centrisk och 
enkelexcentrisk konstruktion. På begäran finns även 
dubbelexcentriska och trippelexcentriska armaturer. 
Genom passande reglerkomponenter som lägesindi-
katorer och läges- och processregulatorer kan GEMÜs 
vridspjällsventiler även användas i reglerkretsar.

Vridspjällventil GEMÜ 
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Magnetventiler

Generellt används samma ventilprincip för magnet-
ventiler som för sätesventiler med kort slaglängd. Men 
på grund magnetens begränsade kraft används pro-
cessmagnetventiler mest vid låga drifttryck. 

Därför har GEMÜ utvecklat en patenterad dubbelbäl-
gsprincip som kan kompensera tryckkrafterna. Det 
innebär att processmagnetventilen GEMÜ M75 kan 
användas för alla nominella diametrar, även vid ett 
drifttryck på 6 bar – med jämn och kompakt magnet-
drivning.

Processmagnetventiler GEMÜ

Ventilen 6213 EV är en servostyrd membranventil i 
serien S.EV. Membranets fjäderkoppling stödjer ven-
tilens öppningsprocedur. Som standardenhet är ven-
tilen lämplig för användning i vätskor. För fullständig 
öppning av ventilen krävs ett minimidifferenstryck.

Beroende på applikationen finns olika membranmate-
rial till förfogande.

Magnetventiler Bürkert 6213

Kulventiler

Cepex erbjuder ett komplett sortiment av kulventiler 
i PVC-U och PVC-C (både manuella och automatiska), 
med ”Antiblock”-systemet som förhindrar kulstopp. 
Ventiler är 100 % hydrotestade innan de lämnar fabri-
ken, och deras tillförlitlighet garanteras ytterligare av 
världens främsta certifieringsinstitut.

Kulventil PVC

Vi erbjuder handmanövrerade ventiler eller extrau-
trustade med manöverdon, magnetventiler, ändlä-
gen mm. Det finns en stor mängd smarta tillbehör till 
våra ventiler. I sortimentet hittar du 2-vägs kulventiler, 
3-vägs kulventiler, reglerkulventiler och instrument-
kulventiler. 

Materialen är de vanligaste termoplasterna som PVC-U, 
PVC-C, PE, PP, PVDF, PFA/PTFE-linade samt olika stål-
material.

Kulventil GPA
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Backventiler

Backventiler används främst som en funktion för att 
förhindra backflöde. Vi erbjuder flera olika typer av 
backventiler som kulbackventiler, kägelbackventiler 
och klaffbackventiler. Materialen är de vanligaste ter-
moplasterna som PVC-U, PVC-C, PE, PP, PVDF, PFA/
PTFE-linade samt olika stålmaterial.

Backventiler GPA

Stora installationer kräver en ventil som är enkel att 
sätta in och underhålla och det är därför som GF Piping 
Systems har utvecklat Klaffbackventilen typ 369. Den 
kan monteras horisontellt eller vertikalt och garante-
rar utmärkta flödesegenskaper.

Klaffbackventil typ 369

Klaffbackventil i syrafast stål för inspänning mellan 
flänsar och lämplig för vätskor och gaser. Den finns 
med eller utan fjäderbelastad klaff. Ventilen har kort 
bygglängd. Den kan beställas med olika tätningsmate-
rial beroende på media.

Klaffbackventil BPS 6505

Reglerventil

DN15-50, kvs 0,25-40, 20 mm slaglängd, DZR

2-vägsventiler avsedda att reglera kallt, varmt eller 
glykolblandat vatten, för bruk inom system som kräver 
DZR-material (DZR = Avzinkningshärdig) eller fjärr-
värme inom temperaturområdet -5°C...+150°C. De är 
tryckbalanserade (från DN20-50, ej DN15) och klarar 
därmed höga differenstryck med låga ställkrafter. 
Ventilerna är avsedda att användas tillsammans med 
Regins RVAN5-ställdon. Vi erbjuder även adaptrar för 
ställdon av andra fabrikat.

Reglerventil ETVS REGIN

Ventilställdon

500-2500 N, 24 V matningsspänning och 3-lägesstyr-
ning

Ventilställdon för styrning av Regins ventilsortiment. 
Finns i modeller med ställkraft på 500, 1000, 1800 eller 
2500 N. Ställdonen kan handmanövreras med den 
manuella överstyrningsmekanismen på locket. Med 
adaptersats kan ställdonet även anpassas till andra 
ventilfabrikat på marknaden.

Ventilställdon REGIN
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Kompressor

LFx-serien med kompakta oljefria industriella kolv-
kompressorer erbjuder kolvkompressorer med låg 
kapacitet för tillförlitliga och oljefria lösningar. Perfekt 
för låga luftbehov.

LFx – kompakta, oljefria kolvkompressorer

LFx Powerbox
Powerbox är ett komplett ersättningspaket för 
behållarmonterade enheter eller anpassade OEM-
tillämpningar. Powerbox har bullernivåer på mellan 
62–64 dB(A), vilket är väldigt lågt.

LFx Trolley
Som namnet antyder levereras LFx Trolley med hjul 
för enkel transport. LFx Trolley innehåller Powerbox-
enheten som är monterad på en invändigt epoxibe-
lagd luftbehållare på 20 liter för förvaring av oljefri 
ren luft. Några av LFx Trolleys funktioner inkluderar • 
standardtryckströmställare för start/stopp-reglering 
• säkerhetsventil • tryckregulator • tryckmätare • 3 m 
kabel.

LFx – tankmonterad
Den tankmonterade LFx-kompressorn är Powerbox-
enheten monterad på en invändigt epoxibelagd luftbe-
hållare på 50 eller 90 liter för buffert av oljefri, ren luft. 
Med den tankmonterade LFx-kompressorn medföljer 
• standardtryckströmställare för start/stopp-reglering 
• säkerhetsventil • tryckregulator • tryckmätare • 3 m 
kabel

LFx – tekniska specifikationer

Kapacitet FAD l/s 1,02 l/s - 2,53 l/s
Kapacitet FAD  0,06 m³/h - 0,12 m³/h
Arbetstryck  4 bar(e) - 10 bar(e)
Installerad motoreffekt 0,55 kW - 1,5 kW
Kapacitet FAD m³/min 3,67 m³/min - 9,1 m³/min

Våra industriella FX-köldmedietorkar hjälper dig att 
undvika de operativa kostnaderna och den stille-
ståndstid som orsakas av korrosion och skador från 
tryckluftskondens

FX – industriella köldmedietorkar

FX-köldmedietorkar
Våra FX-köldmedietorkar tar säkert, kostnadseffek-
tivt och enkelt bort fukt från tryckluftssystemet. Du 
undviker därmed kondens och de driftkostnader och 
den stilleståndstid som orsakas av den resulterande 
korrosionen.
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Pneumatechs icke-cykelkyltorkar AD 15-3000 är utfor-
made för att skydda ditt tryckluftssystem genom att 
minska förekomsten av fukt i tryckluften. Tack vare 
den nya styrenheten med digital display är PDP-
övervakning i realtid möjlig. 

De förlustfria elektroniska avtappningarna förhin-
drar tryckluftsförluster. De väldesignade värmeväx-
larna säkerställer maximal kyleffektivitet, vilket gör 
AD-torkarna till en äkta lufttorkningslösning i industri-
ella tillämpningar. 

AD15-105 introducerar det effektiva och miljövänliga 
köldmediet R513A, vilket minskar den globala upp-
värmningspotentialen till stor del.

AD125-1250-serien är utrustad med den vinnande 
kombinationen: Roterande kompressorer och R410A 
kylmedel. Denna kombination är upp till 30 % mer 
energieffektiv, kräver 19 % mindre köldmediegas 
och är 100 % kompatibel med EU:s förordning EU nr 
517/2014, vilket minskar torkarna avsevärt. 

Roterande kompressorer är dessutom mycket tillför-
litliga tack vare de låga vibrationsnivåerna och den 
begränsade mekaniska belastningen. R410A garan-
terar stabil avdunstning, vilket gör att tryckdagg-
punktenpå upp till 3 {\field {\fldinst SYMBOL}} C kan 
uppnås. 37 {\field {\fldinst SYMBOL}}} C.

AD-serien - icke-cykliska torkar
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Enwa Water Technology AB
Division Bad & Spa

Importgatan 21
422 46 Hisings Backa

Sverige
Tel: +46 31 742 92 50

info@enwa.com
enwa.se
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