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Zasuwa z dwoma płytami 
zamykającymi

Trójstronne uszczelnienie, dla kanałów otwartych 
do montażu na ścianie i do zabetonowania.

Zastawka z dwoma płytami zamykającymi służy do odcinania i regulacji 
przepływu w kanale. Każda z płyt posiada własne, niezależne uszczelnienie  
i każdą z płyt można obsługiwać osobno. Uszczelki zamontowane jest na 
płytach zasuw.

Dzięki uszczelką zamontowanym na płytach zastawek osiągamy 
najwyższy stopień szczelności przy obu kierunkach napływy. Wymiana 
uszczelki jest możliwa w dowolnym momencie. Zastawki z dwoma 
płytami są produktami specjalnymi i są projektowane na indywidualne 
potrzeby klienta zgodnie z jego wymaganiami.

Opis uszczelnienia
▪ Doskonała efektywność wewnętrznego uszczelnienia ramy
▪ Stały, wysoki poziom szczelności niezależnie od poziomu  
 napływy medium
▪ Szczelność nawet w pozycjach pośrednich
▪ Uszczelkę można wymienić w dowolnym momencie
▪ Materiał uszczelek odporny na ścieki

Zalety instalacji
▪ Uszczelnienie jest zainstalowane na płycie
▪ Szybki i łatwy montaż za pośrednictwem kilku kotw   
 montażowych
▪ Po zamontowaniu nie są wymagane żadne dodatko  
 we regulacje dla uzyskania szczelności 

Zalety eksploatacyjne
▪ Armatura bezobsługowa
▪ Samoczyszcząca sie nakrętka wrzeciona
▪ Trwała konstrukcja i niezawodność działania
▪ Wysoki współczynnik bezpieczeństwa procesu dzięki   
 doskonałej szczelności systemu uszczelnienia

Zabezpieczenie antykorozyjne
▪ Maksymalna odporność na korozję dzięki zastosowaniu   
 stali nierdzewnej. Gotowe elementy trawione i poddawane  
 procesowi pasywacji w naszych zakładach produkcyjnych.

Obsługa
▪ Klucz obsługowy T, kółko ręczne, napęd elektryczny   
 lub pneumatyczny, przekładnie oraz szeroki zakres   
 zestawów napędowych (patrz Zestawy napędowe MAS)

Warianty wykonania
▪ Od wymiaru zastawki gdzie stosunek szerokości 
 do wysokości = 2: 1 płyta zastawki posiada 2 wrzeciona
▪ Jeśli zastawka z dwoma płytami jest używana jako   
 jaz przelewowy, możliwe jest zamontowanie 2 wrzecion   
 ukośnie w ramie

Akcesoria
▪ Pakiety zestawów napędowych MAS: patrz Program   
 zestawów napędowych MAS
▪ Elektryczny napęd mobilny MOBITORQ: patrz osobna   
 broszura
▪ Napęd elektryczny BÜSCH BEA: patrz osobna broszura
▪ Klucz operacyjny: np. Klucz operacyjny BÜSCH All-in-One

Obszary zastosowań
▪ Komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków
▪ Przemysł chemiczny
▪ Zbiorniki retencji wód deszczowych
▪ Ochrona przeciwpowodziowa

Materiały

Rama Stal nierdzewna SS304 (1.4301) lub SS316Ti (1.4571)

Płyty Stal nierdzewna SS304 (1.4301) lub SS316Ti (1.4571)

Uszczelnienie EPDM odporny na ścieki lub NBR

Wrzeciono Stal nierdzewna SS304 (1.4301) lub SS316Ti (1.4571)

Nakrętka wrzeciona Brąz GC-CuSn 12 odporny na wodę morską

Kotwy Stal nierdzewna S32304 (1.4362)

Inne materiały dostępne na zamówienie
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Przykład zasuwy z dwoma płytami zamykającymi
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teleskopische 
Spindelverlängerung

teleskopische 
Spindelverlängerung
mit Kreuzgelenken

Doppelplattenschieber mit 2
unabhänging voneinander 
bewegbaren Schieberplatten

teleskopowe 
przedłużenie wrzeciona

teleskopowe przedłużenie 
wrzeciona z przegubami kulistymi

Zastawka dwupłytowa z dwoma 
sterowanymi niezależnie 
od siebie płytami


