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MAW (Magdeburger Armaturen Werke) szerelvényeit. A rendszerváltás
és privatizációk után ezekhez a szerelvényekhez és alkatrészeikhez nem,
vagy csak igen nehezen lehetett hozzájutni. A hiány megszüntetése, a
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létre a németországi AWP cég megyarországi szervízképviseletét 1994-
���	�	Kazép-SiT kft berkein belül.
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Elzáró és kézi szabályzó szelepek:DN 10 – 200   - 60 °C / +150 °C
Visszacsapó szelepek: DN 10 – 150   - 60 °C / +150 °C
Váltószelepek: DN 10 – 50     - 60 °C / +150 °C
Teljesemelk. biztonsági szelepek: DN 15 – 65     - 60 °C / +180 °C
Normál biztonsági szelepek: DN 10 – 50     - 60 °C / +180 °C
Túláram biztosító szelepek: DN 6 – 32       - 35 °C / +130 °C
Olajnyomás szabályzó szelepek: DN 25 – 32     - 35 °C / +120 °C
Váltó-biztons. szelep kombináció: DN 10 – 50     - 60 °C / +180 °C
Gyorselzáró szelepek: DN 15             - 35 °C / +130 °C
������	�������������� DN 10 – 150   - 60 °C / +150 °C
Hasadótárcsák: DN 15 – 65     - 60 °C / +180 °C

Alkalmazási terület
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lethatárokon belül.
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élettartam.
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A szerelvények háza normál kivitelben
acélból készül az ábrákon látható (hegesz-
téssel kombinált) kialakításban. A kisebb
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anyagból forgácsolással is készülnek.
Különleges közegekhez a szerelvények
anyaga többféle ötvözéssel (Cr, Ni, Ti,
Mo, +�'	�	"
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módosíthatók. A tömítésekhez általában
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de kívánság szerint más anyagokból is ké-
szülhetnek.
A szerelvények csatlakozása a szokásos
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sú. A karimák geometriai méretei, furat-
osztása szabványos. Beépítési méreteik
(kötéstávolságuk) a helyi igényeknek
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kor. A körvonalméreteket a forgalmazó
megadja.
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folytán korrózióvédelmet nem igényelnek,
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lemázolhatók.
A szerelvények karbantartása, felújítása,
pótalkatrésszel való ellátása megrendel-
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tok ismeretében a szelepek, szerelvé-nyek
méretezését térítésmentesen elvégzik
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Megrendelés:
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tott 2-5 hét. Bizonylatolás EN 10.204-3.1B szerint,
vagy vizsgálati adatlappal.

Forgalmazó és közvetlen szervízképviselet:

Kazép - Sit Biztonságtechnikai Kft.
5900 Orosháza, Posta u. 9. Pf: 257.
Telefon:  68 / 413 - 114,  Tel/Fax: 68 / 411 - 446
E-Mail: szelepek@kazep-sit.hu     http.www.kazep-sit.hu

Kézi szabályzó szelep Visszacsapó szelepek

               
Kézi szabálytó szelep
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12-szeleptányér

Elzárható visszacsapó szelep
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Túláram biztosító szelep
1-szelepsapka, 2-fedél,
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Gyorselzáró szelep
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Váltószelep
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15-szeleptányér

Normál biztonsági szelep
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7-szelepszár, 8-rugó, 9-szeletányér,
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