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Flensmaten en bouwlengten
volgens DIN voor klepafsl. en
terugslagkleppen.

bouwlengten en hartafstanden volgens DIN 3202
recht model 		
F1 - PN 6 t/m 40
		
haaks model
			
F2 - PN 63 t/m 160
					
			
F3 - PN 250 t/m 320					
										

F1
F2
F3
F4

-

PN
6
PN 10 t/m 40
PN 63 t/m 160
PN 250 t/m 320

voor terugslagkleppen met scharnierende klep, volgens PN 10 en 16, zijn de bouwlengten volgens DIN 3202.
zet- en drukfouten onder voorbehoud © Ubel 2011

20
20.5

Telefoon

074 2435334

Telefax

074 2434323

E mail

ubel@ubel.nl

Internet

www.ubel.nl

Flensmaten en bouwlengten volgens
DIN voor klepafsl. en terugslagkleppen.

Bij de dik omlijnde doorlaten en druktrappen zijn de afmetingen gelijk.
1)
2)
3)
4)

voor olieleidingen worden 8 bouten aanbevolen;
voor de druktrappen tot en met 40 is toepassing van afsluiters groter dan DN 400 niet toegestaan;
vanaf PN 63 is toepassing van afsluiters groter dan DN 200 niet toegestaan; in dit geval moeten schuifafsluiters of terugslagkleppen worden gebruikt;
bouwlengten en hartafstanden bij PN 400 volgens fabrieksnormen, daar deze niet volgens DIN genormaliseerd zijn.

Uitvoering der aansluitflenzen, toelaatbare dichtingen en moeraanlegvlakken zie DIN 2518.
Flensuitvoering :
		
		
		

normaal, met prent
in speciale gevallen met groef en rand		
in speciale gevallen met sponning en verhoging		
in speciale gevallen pijp tegen pijp			

volgens DIN 2512
volgens DIN 2513 en 2514
volgens DIN 2517

Elke flens wordt volgens DIN 2508 voorzien van een door 4 deelbaar aantal boutgaten. Deze liggen symmetrisch ten opzichte van de beide hoofdassen en wel zodanig, dat in
deze hoofdassen geen boutgaten worden aangebracht.
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L = bouwlengte
s = hartafstand
D = flensdiameter
b = flensdikte
k = steekcirkeldiameter
z = aantal boutgaten
l = gat diameter

zet- en drukfouten onder voorbehoud © Ubel 2011

