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ROBINETE CU CLAPA FLUTURE PN10÷PN25 DN250÷1500(*) 
ECHIPATE CU INSTALATIE DE ACTIONARE HIDRAULICA SI 

CONTRAGREUTATE TIP I.A.H.C. (FARA GRUP HIDRAULIC) fişa tehnică: RFIAHC-G.2013.1 

 

 

 

Robinetele cu clapă fluture echipate cu instalaţia de acţionare hidraulică şi contragreutate tip I.A.H.C. sunt 

destinate montajului în conductele forţate  ale reţelelor de distribuţie a apei  şi ale instalaţiilor tehnologice sau energetice 

cum ar fi: alimentarea cu apă a sistemelor de gospodărie comunală, de irigaţii, microhidrocentralelor, instalaţii 

industriale pentru scopuri tehnologice sau de răcire în centralele termoelectrice, etc., exclusiv apele încărcate care pot 

împiedica închiderea normală a robinetelor.  

      In cadrul echipărilor susmenţionate robinetele cu clapă fluture se utilizează cu dublu rol: 

 - ca simple robinete de închidere / deschidere. 

 - ca dispozitive de siguranţă (închidere-reţinere), asigurând întreruperea automată, rapidă sau temporizată 

a circulaţiei (directe sau inverse) a fluidului de lucru (apei) în cazul opririi pompei (căderilor de tensiune) precum şi 

protecţia contra şocurilor hidraulice atât a pompei cât şi a întregii instalaţii. 

 Robinetele se pot utiliza şi ca dispozitive de protecţie în cazuri de avarie (de exemplu apariţia unor debite 

ridicate ca urmere a spargerii conductei din aval), în situaţia existenţei unui sesizor de avarie care asigură oprirea 

pompelor, respectiv închiderea robinetelor în cadrul unei durate cu temporizare reglabilă.  

 NOTĂ: NU SE RECOMANDĂ folosirea robinetelor cu clapă fluture echipate cu instalaţia de acţionare hidraulică 

şi contragreutate, ca dispozitive de reglare. 

 

 

 - substituie funcţiile a două armături: una de închidere şi una de reţinere 

 - atenuează efectul suprapresiunii de şoc ( lovitura de berbec ) 

 - pot fi integrate într-un sistem de automatizare 

 - fiabilitate în exploatare 

     

          

  Produsele se compun din două subansamble principale: 

 - robinetul cu clapă fluture 

 - instalaţia de acţionare hidraulică şi contragreutate 

 

  Variante de execuţie:  normală (N) sau articulată (A), montaj dreapta sau montaj stânga 

 

 

        Robinetul cu clapă fluture 

- presiunea nominală:   PN10; PN16 sau PN25 

- dimensiuni nominale:   DN250÷1500(*) ( la cerere: se pot realiza şi alte dimensiuni până la DN3500, inclusiv) 

- tip constructiv:     construcţie sudată, clapă excentrică, corp cu flanşe 

- lungimi de construcţie:  EN 558/1-S14; DIN 3202/F4 

- flanşe de legătură:    PN10 (la cerere: flanşe de prindere PN6); PN16 sau PN25 - SR ISO 7005-1.  

- etanşare:       cauciuc / inox 

- poziţia de montaj:    cu axul robinetului în poziţie orizontală 

- sens de curgere:    preferenţial, marcat cu săgeată pe corp 

- viteza max. fluid lucru:   PN10 - 3 m/sec.;   PN16 - 4 m/sec.;   PN25 - 5 m/sec.  

- temp. max. lucru (0C)  800 

- pierderi max. probă apă:  conf. ISO 5208, categoria A 

- vopsire:       email epoxidic tip E310 (exec. standard). La cerere: alte sisteme de vopsire. 

 

        Dispozitivul de acţionare 

 - alejaj cil. hidraulic (mm):    AN70 ÷ AN160 

 - timp acţionare (sec.):     10÷300 

 

 

  

 - comandă şi semnalizări de la distanţă (cofret separat sau aparatură inclusă în panoul beneficiarului) 

- vizualizare electrică continuă, analogă / digitală, a poziţiei clapei robinetului fluture 

- ieşiri analogice tensiune/curent, posibilitate de monitorizare şi conducere de la un calculator de proces 

- robinetul fluture placat cu oţel inoxidabil pentru lichide alimentare şi medii corozive 

- acţionarea de rezervă cu pompă hidraulică manuală. 

  UTILIZARE 

 

  AVANTAJE 

 

  DESCRIERE 

 

  CARACTERISTICI TEHNICE 

 

  LA CERERE 
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DN 
A B C D Ha Hn H1 H2 H3 L Masa  

ansamblu  
(~kg) (dimensiuni în mm) 

250 

265 
415 

480 240 

800 510 

840 

400 

1020 

1550 

550 

300 510 265 1050 

350 540 295 1100 

400 

370 

560 325 
950 540 

1750 

1350 

500 
455 

710 390 
450 

1550 

600 770 455 
1200 700 

2300 

700 

465 

470 

930 525 

1050 

510 

1200 
2550 

2800 

800 1100 600 
1250 780 

565 3900 

900 1220 665 625 4450 

1000 1280 715 

1350 

840 
690 4800 

1200 1300 880 830 

2850 

5850 

1400 
500 

1340 1040 
1100 

1200 
880 1600 

6400 

1500 1400 1150 1400 8500 

H
n

 

Varianta de execuţie normală (N), montaj dreapta 

Varianta de execuţie articulată (A), montaj dreapta 

conducta  
cu flansa 

 

conducta  
cu flansa 
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