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Sanitær butterflyventil

3-delt sanitær butterflyventil

Type 2610

Samme elegante ventil som type 2600, 
blot med "løs" midterpart, hvilket både 
gør montering og vedligehold lettere.

 � Blankpoleret rustfrit stål
 � FDA og EU1935 fødevaregodkendt
 � Nem at vedligeholde
 � Svejseender iht. SMS-3008 eller 

DIN-11850-2

2-delt sanitær butterflyventil

Type 2600

Sanitær butterflyventil i meget høj 
kvalitet, til brug i fødevareindustri. 
Lagerføres med lækkert 4-positions-
håndtag.

 � Blankpoleret rustfrit stål
 � FDA og EU1935 fødevaregodkendt
 � Udskiftelig EPDM liner
 � Svejseender iht. SMS-3008 eller 

DIN-11850-2
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Aktuator & Kontrolboks

Kontrolboks

Type 5326

Elegant, rengøringsvenlig kontrolboks i 
rustfrit stål AISI 304, til montering på 
cylindrisk aktuator type 5126. Indeholder 
magnetventil og induktiv tilbagemelding, 
til styring af sanitær butterflyventil.

 � Indeholder magnetventil og induktive 
sensorer

 � Mulighed for manuel betjening
 � Visuel positionsindikator

Cylindrisk aktuator

Type 5126

Cylindrisk pneumatisk aktuator i rustfrit 
stål AISI 304, i rengøringsvenligt design, 
til montering på sanitær butterflyventil.

 � 90° drejende, enkeltvirkende aktuator
 � Rengøringsvenligt design
 � Mulighed for montering af kontrolboks
 � For en mere prisvenlig løsning vælges 

vores standard aktuator type 505 (se 
forside)
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Produktgrupper
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Spadeventiler

Pneumatiske aktuatorer

Electriske aktuatorer

Beslag og koblinger

Mekanisk og induktiv tilbagemelding

Farmaceutiske ventiler

Væskestandsarmaturer

Kuglehaner

Butterflyventiler - blødtættende

Butterflyventiler - metalisk tættende

Skråsædeventiler

Kontraventiler

Stempelventiler

Sædeventiler

Dansk Ventil Center er forpligtet til at opfylde 
kundernes behov på en miljømæssigt forsvarlig 
og bæredygtig måde, gennem 
løbende forbedringer af miljøpræstationer i alle 
vores aktiviteter. 

Dansk Ventil Center ligger i den nordlige del af 
Europa, i hjertet af Danmark. 

Besøg os på www.dvcas.dk og lære mere om 
Dansk Ventil Center og vores produkter.


