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Vaše požadavky na průmyslové 

ventily jsou jádrem našeho 

každodenního podnikání. Naše 

odpověď na Vaši poptávku Vás 

zajisté přesvědčí. Velká škála 

výrobních technik a našich 

výrobků sahá od standardních 

ventilů po zakázková řešení a 

umožňuje mnohé, co se zpočátku 

mohlo zdát nemožným. 

Přesvědčte se sami. Doufáme, že 

Váš náš katalog zaujme.

AXEL WEIDNER
Výkonný ředitel a spolumajitel
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„Pokud existuje tajemství úspěchu, 
představuje ho schopnost uvědomit si pohled ostatních 

 a vidět věci jejich úhlem pohledu i svým.“
Henry Ford (1863-1947)
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Mankenberg –
Váš specialista na konstrukci ventilů a technologií pro regulaci 
proudění

Od standardních ventilů po zakázková řešení - od roku 1885 jméno středně velké společnosti  Mankenberg bylo 

synonymem odbornosti a technického know-how při poskytování optimalizovaných řešení. Více než 6 000 aktivní 

zákazníků mluví samo za sebe.

Ventily Mankenberg jsou dobře známé pro svou 

dostupnost, funkční spolehlivost a dlouhou životnost. 

Není neobvyklé, aby naše ventily dosáhly provo-

zní životnosti 25 let nebo déle. Dlouhá životnost 

očekávaná od našich výrobků začíná individuální 

konzultací, výběrem výrobku a nalezením optimáln-

ího řešení pro Vaše použití. Vysoký stupeň vertikální 

integrace v našem závodě ve městě Lübeck zajišťuje 

kvalitu, flexibilitu a vysokou výkonnost při včasném 

plnění Vaší objednávky.

Naše tajemství při zajišťování kvality –
motivovaný personál a moderní výroba
Výrobky Mankenberg přesvědčí. Nezáleží na tom, zda je zodpovědný za péči o zákazníky, konstrukci, zpracování 

objednávek, management kvality, servis nebo výrobu, je náš personál rozhodujícím faktorem. Vaše spojenost je 

naším cílem a díky zkušenostem našich dlouhodobých zaměstnanců a svěžím přístupem mladých spolupracovníků 

je maximální kvalita každodenně zajištěna v každém oddělení naší společnosti. Výše uvedené v kombinaci s 

vysoce sofistikovanou technologií je klíčové pro ventily Mankenberg.

Naše jméno je synonymem:

Po desetiletí platí ventily Mankenberg za výrobky, 

které přesvědčují zákazníky svou kvalitou a cenou - od 

velkých řad po malé počty jednotky v rámci zakáz-

kových řešení. Mankenberg má své renomé díky své 

technické odbornosti a rozsáhlým poradním službám 

– Na to dáváme slovo!

Regulaci držíme pevně v rukou od roku 1885.
Oddáni bezpečnosti při plnění náročných požadavků.

»  nepředstižnou konzultační službu a excelentní individuální konstrukci Vašich ventilů

»  standardní ventily a zakázková řešení

»  špičkovou kvalitu

»  výrobky – Made in Germany

»  vysoká výkonnost při včasném zajišťování dodávek

»  25letá záruka náhradních dílů
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Naši inženýři, technici a administrativní personál 

Vám rádi pomohou při stanovování rozměrů a volbě 

našich výrobků pro Vaše zařízení. Spolu s Vámi nalez-

neme optimální řešení pro Vaši aplikaci. Naše široká 

škála výrobků vyráběných pro Vás v našem závodě v 

Lübecku je k tomu základem.     
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Široká škála výrobků pro optimální řešení –
ventily z hlubokotažné nerez oceli, ventily vyrobené z litiny 
nebo obráběné z pevných materiálů či svařované konstrukce

»  hluboké tažené nerez oceli a speciálních materiálů

»  výrobu nástrojů

»  sváření

»  povrchové úpravy

»  montáž

»  zkušební postupy

Díky více než 30 rokům zkušeností jsme se stali odborníky na hluboké tažení nerez oceli. Široká škála a flexibilita 

ventilů Mankenberg z hluboko tažené nerez oceli je celosvětovým unikátem. Vysoká úroveň vertikální integrace 

umožňuje flexibilně reagovat v souladu s požadavky a dává nám technologickou výhodu. S naším know-how a 

zkušenostmi vyrábíme také ventily z hluboce taženého titanu a materiálu odolnému vůči slané vodě.

Naše škála výrobku je doplňována ventily z lité oceli, z pevných materiálů a ventily svařované konstrukce. Pro 

tento účel se používají také speciální materiály jako Duplex nebo Hastelloy®.

Tato široká škála nám dovoluje plně flexibilní a na míru připravená řešení dle Vašich potřeb a použití našich 

ventilů v ve Vašich speciální závodech či strojích. 

To je důvod, proč již po desetiletí klíčové podnikatelské aktivity 
společnosti Mankenberg zahrnují:

Proto můžeme oprávněně prohlásit, že naše výrobky jsou „Made in Germany“. Tato obchodní značka zaručuje 

kvalitu, dlouhou životnost a technologickou způsobilost.

6 7 
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High Grade –
Zvýšení provozní bezpečnosti a snížení nákladů

Výrobky High Grade – Naše řešení, Vaše výhody

Flexibilní modulární systém součástí z hlubokotažné oceli

»  od možnosti různých připojení po adaptéry na přání zákazníka

»  krátké dodací časy

»  optimální poměr cena-výkon

Malé, velmi lehké, kompaktní a současně mimořádně tlakuvzdorné

»  snadná a nákladově efektivní montáž v místě použití

Korozivzdorné díky hlubokotažné CrNiMo nerez oceli (třída 316L)

»  dlouhá provozní životnost ve srovnání nízko-legovanou ocelí

»  zlepšená provozní dostupnost

Solidní a snadno udržovatelný mechanismus ventilu

»  dlouhá provozní životnost ventilu

Svorkový systém Mankenberg

»  snazší a nákladově-efektivní údržba

Obzvlášť hladký povrch

» méně se zanáší

»  delší intervaly čištění, a tudíž nižší náklady na energie

Samočinné bez další energie

»  mimořádná spolehlivost a nákladová efektivnost

Pojmenovali jsme naši kompletní škálu regulačních ventilů z hlubokotažné nerez oceli jménem High Grade. Tento 

sortiment výrobků je založen na flexibilním a celosvětově jedinečném modulárním systému z hluboko tažených 

součástí vyrobených z nerez oceli.

S modulárním systémem High Grade jsme schopni vyrábět zakázková řešení s plně optimalizovanými náklady a 

současně dodávat standardní ventily do tří dnů.

Kompaktní, tlakuvzdorný, 

korozivzdorný díky použití 

hlubokotažné CrNiMo nerez 

oceli (třídy 316L)

Svorkový systém 

Mankenberg = rychlý servis

Nestoupající nastavovací 

šroub = lepší a snadnější 

nastavení, současná funkční 

zkouška a neměnná zásta-

vná výška

Standardní povrchová 

drsnost krytu < Ra 1,6 µm

Široká škála typů připojení: 

DIN-, ANSI- nebo asep-

tické příruby, přivařovací 

zakončení a mnoho dalších 

(JIS….)

Přípojka pro odvod 

netěsnosti a těsný stavěcí 

šroub pro hořlavá a 

nebezpečná média
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Vstupní tlak až 250 bar

Na straně bezpečnosti s High Grade.

Ověřené vlastnosti našich ventilů High Grade zlepšují provozní dostupnost 

Vašeho zařízení a z dlouhodobého hlediska snižují náklady. Pokud dojde k 

přetlaku, svorkový systém z ventilů z hlubokotažné nerez oceli zvýší provozní 

bezpečnost díky schopnosti mírné poddajnosti. Narozdíl od litých ventilů je 

vyloučena možnost roztržení.
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High Grade Pure –
optimalizováno pro hygienické použití

Ventily High Grade Pure jsou specifické výrobky z naší kompletní regulačních ventilů z hlubokotažné nerez oceli. 

Tento sortiment výrobků je založen na flexibilním a celosvětově jedinečném modulárním systému součástí z 

hlubokotažné nerez oceli. Ve srovnání s ventily High Grade se ventily High Grade Pure odlišují svou specifickou 

povrchovou úpravou a speciální konstrukcí. Tyto leštěné ventily byly speciálně navrženy pro hygienicky náročné 

aplikace, jako jsou například farmaceutický průmysl potravinářský průmysl a technologie pro čisté provozy.

Na bezpečné straně s High Grade Pure.

Ověřené vlastnosti našich ventilů High Grade Pure zlepšují provozní 

dostupnost Vašeho zařízení a z dlouhodobého hlediska snižují náklady. 

Například díky tvaru konstrukce a povrchové úpravě ventilů jsou intervaly 

čištění pomocí postupů CIP/SIP výrazně delší. Současně je potřeba méně 

energie díky výrazně snížené tloušťce stěny.

Výrobky High Grade – Naše řešení, Vaše výhody

Speciální povrchová úprava

»  minimální znečišťování a tendence k zanášení

»  delší intervaly čištění s menšími energetickými nároky

Speciální tvar konstrukce

»  prakticky žádné mrtvé prostory

Elastomery FDA a USP třídy VI

»  PTFE je možné vystavit působení páry

Malé, lehké a kompaktní

»  snazší a nákladově-efektivní údržba

Korozivzdorné díky hlubokotažné CrNiMo nerez oceli (třída 316L)

»  dlouhá provozní životnost ve srovnání běžnou nerez ocelí

»  lepší provozní bezpečnost oproti litým ventilům

Solidní a snadno udržovatelný mechanismus ventilu

»  dlouhá provozní životnost ventilu

Svorkový systém Mankenberg

»  snazší a nákladově-efektivní údržba

Samočinné bez další energie

»  mimořádná spolehlivost a nákladová efektivnost

Flexibilní modulární systém součástí z hlubokotažné oceli

»  široká škála typů připojení, např. aseptické příruby, TriClamp®

»  krátké dodací časy

»  optimální poměr cena-výkon

Kompaktní, tlakuvzdorný, 

korozivzdorný díky použití 

hlubokotažné CrNiMo nerez 

oceli (třídy 316L)

Svorkový systém 

Mankenberg = rychlý servis

Nestoupající nastavovací 

šroub = lepší a snazší 

nastavení, souběžná 

funkční zkouška a neměnná 

montážní výška

Povrchová drsnost (vnitřní) 

až RA < 0,25 µm

Volitelné kovové nebo 

měkké těsnění

Ochranná fólie z PTFE, 

fyziologicky nezávadná při 

vystavení páře o teplotním 

rozsahu do 180°C
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Široká škála typů připojení: 

DIN-, ANSI- nebo asep-

tické příruby, přivařovací 

zakončení a mnoho dalších 

(JIS….)
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Lité ventily –
Ověřená spolehlivost

Naše produktová řada ventilů je doplňována litými regulačními ventily. Po desetiletí naše zkušenosti s výrobou 

ventilů zaručují spolehlivost našich výrobků.

Manuální vzduchový ventily 

(standardní)

Tělo GG-25, GGG-40 nebo 

GS-C 25 tlakové úrovně až 

do PN 40

Tlaku- a korozi odolné 

vnitřní součásti z hluboko-

tažné CrNiMo nerez oceli 

(třídy 316L) zaručují dlouhou 

provozní životnost

Solidní a snadno 

udržovatelný mechanismus 

ventilu

Volitelné kovové nebo 

měkké těsnění
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Kombinace materiálů pro dosažení optimálního výsledku

Vaše požadavky jsou rozhodujícím 

faktorem pro vhodné řešení Při 

jeho nalézání kombinujeme a opti-

malizujeme s ohledem na materiá-

ly a náklady. Lité tělo je například 

možné doplnit o nezbytné funkční 

vnitřní součásti z CrNiMo nerez 

oceli (třídy 316) Výsledkem je, že 

provozní životnost celého ventiluje 

výrazně delší. Rádi Vám poradíme.

Velká průtočná kapacita
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Ventil vyrobené z pevných materiálů –
pro velmi specifické požadavky

V mnoha případech se soustružené, frézované nebo vrtané ventily z pevných materiálů používají pro speciální 

požadavky. Zvláštní výhodou je, že vedle individuální konstrukce je možné nabídnout škálu speciálních materiálů, 

ze kterých lze volit. Ventily vyrobené z Hastelloy®, titanu nebo materiálu odolného vůči slané vodě, schvále-

ného NACE nebo NORSOK tvoří součást naší standardní nabídky. Individuální spojení - například JIS (Japonská 

průmyslová norma), ANSI nebo DIN, utváří kompletní rozsah možných individuálních řešení.

V závislosti na Vašich požadavcích na ventily, použití s agresivními médii, potřebě odolnosti vůči rázům nebo 

odolnosti vůči zemětřesením zvolíme společně s Vámi optimální řešení. – To zahrnuje rychlou reakci na Vaše indi-

viduální požadavky, a to i pro speciální řešení.

14 15  

»  individuální konstrukce

»  speciální materiály

»  schválení

»  připojení

»  regulační funkce

Na míru pro Vaši aplikaci:
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Svařovaná konstrukce –
Flexibilní řešení pro velké jmenovité průměry

Svařované konstrukce jsou flexibilním řešením pro velké jmenovité průměry. Navíc je možná kombinace různých 

materiálů a výrobních technik. Přitom je možné kombinovat ocelové prvky s díly vyrobenými z nerez oceli a 

pevných materiálů. Tento proces je velmi nákladově-efektivní při výrobě omezených dávek nebo jednotlivých 

položek a současně nabízí velkou flexibilitu s ohledem na Vaše požadavky.

Nevznikají žádná zúžení 

omezující průtok - díky 

optimální konstrukci

Optimalizované reakční 

chování pomocí pilotního 

regulačního ventilu

Individuální normy přírub

Kombinace těsnění (měkké a 

/ nebo kovové těsnění)

Možnost výroby součástí, 

které jsou v kontaktu s 

médiem, ze speciálních 

materiálů

Tělo ventilu svařované 

konstrukce (hmotnostní 

optimalizace)
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Na míru pro Vaši aplikaci:

»  kratší dodací časy ve srovnání s litými typy

»  použití speciálních materiálů

»  nižší hmotnost

»  možnost výroby jednotlivých kusů  

»  možnost rychlé změny konstrukce, např. různých přípojných přírub
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Průmyslové ventily plní klíčové funkce v zařízeních a potrubí a mají 
zásadní vliv na

Oblasti použití ventilů a regulační technologie zahrnují nejrůznější média, teploty a tlaky.

Volba vhodného ventilu pro jednotlivé případy si žádá znalosti ventilů a jejich vlastností a také náhled na ventil z 

pohledu celého zařízení. Od ventilů pro izolací prasklých potrubí při podzemní těžbě po přesné regulační ventily 

pro vysoce čisté tekutiny při výrobě elektronických čipů - Mankenberg dodává optimální řešení pro širokou škálu 

aplikací a průmyslových odvětví.

Mankenberg –
Ventily pro Vaši aplikaci

18 19  

Průmyslové ventily Mankenberg se používají téměř v 
každém průmyslovém a zásobovacím odvětví:

»  inženýring a konstrukce zařízení »  chemický průmysl

»  elektrárny  »  dodávky energií

»  farmaceutický průmysl   »  potravinářský průmysl a výroba nápojů

»  petrochemický průmysl  »  vodárenství 

»  těžební průmysl  »  papírenský průmysl

»  lodní stavitelství  »  metalurgické závody, ocelárny a válcovny

»  těžba ropy a zemního plynu  »  a mnoho dalších
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Regulátory tlaku
Druckregelventile

Odvzdušňovací (zavzdušňovací) ventily 
Be- und Entlüftungsventile

Odlučovače kondenzátu 
Kondensatableiter

Plovákové ventily
Schwimmerventile

Potrubní komponenty
Rohrleitungselemente

Čerpadla
Pumpen

Regulační ventily
Stellventile

Příslušenství 
Zubehör

Zákaznická řešení
Sonderlösungen
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Redukční ventily

Regulátory tlaku

Redukční ventily zahrnují všechny pružinou ovládané ventily, které mají požadované specifické 
procedurální parametry, jako jsou vstupní nebo výstupní tlak nebo tlakový rozdíl, průtoky a 
další rozhodující hodnoty.
Tlakové regulační ventily Mankenberg jsou k dispozici se širokým spektrem jmenovitých průměrů a 
rozsahů nastavení a jsou odolné vůči různým médiím a teplotám. Tlakové regulační ventily Manken-
berg nabízejí tu nejvyšší kvalitu i regulační výkon. Jejich nezávislost na externích zdrojích energie 
spolu s individuální konstrukcí a výrobou jsou základem pro maximální provozní bezpečnost.

Ventil pro malé průtoky DM 505

Je možné volit různé průtočné chování (Kvs-hodnoty)   |   vhodný pro kapaliny a plyny   |
kompletně vyroben z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   je korozivzdorný, velmi lehký a kompakt-
ní, nevyžaduje vnější zdroj energie   |   dlouhá provozní životnost, snadná montáž, snadná 
udržovatelnost díky svorkovému systému, ventil je možné ovládat pneumaticky, různé konstruk-
ce a typy připojení - vysoká efektivita při zachování kompaktní konstrukce

DN 10 - 25 PN 250

G / NPT 1/₂ T 130 °C / 180 °C

p2 0,005 - 20 bar KVS 0,2 - 1,5 m3/h

Ventil pro malé průtoky DM 505Z

Je možné volit různé průtočné chování (Kvs-hodnoty)   |   vhodný pro páru   |   kompletně
vyroben z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   je korozivzdorný, velmi lehký a kompaktní, nevyžaduje 
vnější zdroj energie   |   dlouhá provozní životnost, snadná montáž, snadno se udržuje díky 
svorkovému systému - nejvyšší efektivita při kompaktní konstrukci

DN 15 - 25 PN 40

G / NPT 1/₂ T 200 °C / 250 °C

p2 0,005 - 12 bar KVS 0,2 - 1,5 m3/h

Speciální ventil pro hygienické aplikace / ultračistá média   DM 505P

Vhodný pro kapaliny, plyny, páru   |   kompletně vyroben z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   prak-
ticky bez mrtvých prostor, může být elektrolyticky vyleštěn, je korozivzdorný, lehký a kompaktní, 
nevyžaduje vnější zdroj energie   |   prodloužené intervaly CIP/SIP čištění, menší energetická 
náročnost díky tenké stěně, snadná udržovatelnost díky svorkovému systému, může být ovládán 
pneumaticky

DN 15 - 50 PN 40

T 130 °C / 180 °C

p2 0,005 - 12 bar KVS 0,15 - 3,6 m3/h

Redukční ventily pro malé průtoky DM 506

Reguluje i malé průtoky, mnoho regulačních rozsahů   |   vhodný pro kapaliny a plyny   |   
kompletně vyroben z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   je korozivzdorný, velmi lehký a kompaktní, 
nevyžaduje vnější zdroj energie   |   dlouhá provozní životnost, snadná montáž, snadno se 
udržuje díky svorkové systému, velmi výhodná cena

DN 15 PN 315

G 1/4 T 130 °C

p2 0,3 - 20 bar KVS 0,15 m3/h

Ventil pro vysoké tlaky DM 510 - 518

Pro malé až střední průtoky, nejvyšší variabilita průtoků, připojení, teplot a materiálů těla   |   
vhodný pro kapaliny a plyny   |   tělo vyrobeno z uhlíkové oceli, CrNiMo oceli nebo nabízených 
speciálních materiálů   |   kompatibilní s NACE, velký průtok, nejvyšší tlaky, vstupní tlak až 315 
bar   |   celosvětově jedinečný: ventil pro vysoké tlaky v kombinaci se středními průtoky

DN 15 - 50 PN 16 - 315

G / NPT 3/₈ - 2 T 130 °C / 180 °C / 400 °C

p2 0,005 - 160 bar KVS 0,15 - 5,5 m3/h

Redukční ventily

Ventil pro hygienické aplikace / ultračistá média DM 152

Úhlová konstrukce pro malé a střední průtoky   |   použitelný pro kaliny, plyny, páru   |   
kompletně vyroben z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   prakticky bez mrtvých prostor, může 
být elektrolyticky vyleštěn, je korozivzdorný, lehký a kompaktní, nevyžaduje vnější energii   
|   prodloužené intervaly CIP/SIC čištění, menší energetické nároky díky tenčí stěně, snadná 
udržovatelnost díky svorkovému systému, ventil je možné ovládat pneumaticky

DN 15 - 50 PN 2,5 - 10

T 130 °C / 180 °C

p2 0,3 - 5 bar KVS 2 - 7 m3/h

Ventil pro vysoké tlaky + vysoké teploty DM 401

Dvousedlový tlakový redukční ventil použitelný pro ofukování sazí s tlumením   |   vhodný 
pro páru   |   tělo vyrobené z GS-C 25, GS 17 CrMo 55   |   obzvlášť solidní, vhodný pro velké 
průtoky a vysoké teploty   |   nabízí dlouhé intervaly údržby a dlouhou provozní životnost

DN 25 - 250 PN 16 - 250

T 500 °C

p2 1,5 - 32 bar KVS 6 - 360 m3/h

Ventil pro hygienické aplikace / ultračistá média DM 462

Úhlová konstrukce pro velké průtoky   |   vhodný pro kapaliny, plyny, páru   |   kompletně 
vyroben kompletně vyroben z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   prakticky bez mrtvých prostor, 
může být elektrolyticky vyleštěn, je korozivzdorný, lehký a kompaktní, nevyžaduje vnější energii  
|   prodloužené intervaly CIP/SIC čištění, menší energetické nároky díky tenčí stěně, snadná 
udržovatelnost díky svorkovému systému, ventil je možné ovládat pneumaticky

DN 15 - 100 PN 2,5 - 10

T 130 °C / 180 °C

p2 0,3 - 5 bar KVS 4,4 - 80 m3/h

Standardní ventil DM 502

Vyrobený z nerez oceli a mosazi   |   použitelný pro kapaliny a plyny, standardní ventil pro CO₂  
|   tělo vyrobené z CrNiMo oceli, vnitřní součásti z mosazi   |   je korozivzdorný, velmi lehký a 
kompaktní, nevyžaduje vnější energii   |   různé regulační rozsahy, může být ovládán pneumati-
cky, snadno se udržuje díky svorkovému systému - nejvyšší efektivita při kompaktní konstrukci

PN 100

G 1/2 - 2 T 130 °C / 180 °C 

p2 0,02 - 16 bar KVS 0,6 - 4,2 m3/h
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Redukční ventily

Ventil pro velké průtoky DM 664

Podbroušené sedlo   |   vhodné pro kapaliny a plyny   |   kompletně vyroben z hlubokotažné 
CrNiMo oceli   |   obzvlášť vhodný pro použití s deionizovanou vodou, lehký v poměru ke své 
velikosti, nejlepší povrch, kompaktní konstrukce, snadná údržba díky svorkovému systému, 
kompletně vyroben z hlubokotažné CrNiMo oceli

DN 50 - 100 PN 16

T 130 °C / 150 °C

p2 0,02 - 8 bar KVS 32 - 100 m3/h

Ventil pro vysoké tlaky a malé průtoky DM 701

Pro vysoké teploty a vysoké tlaky   |   vhodný pro páru   |   tělo vyrobené z GS-C 25, GS 17, 
CrMo 55, C 22 N, 10 CrMo 9-10, obzvlášť solidní s dlouhými servisními intervaly

DN 15 - 50 PN 16 - 315

T 500 °C

p2 0,5 - 40 bar KVS 0,2 - 5,5 m3/h

Milibarový regulační ventil DM 762

Milibarový regulační ventil pro střední průtoky, velmi přesný a dostupný v různých verzích   |   
vhodné pro kapaliny a plyny   |   kompletně vyroben z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   optimální 
povrchové vlastnosti, nejvyšší regulační přesnost, od nejnižších regulačních rozsahů do mezních 
2 milibarů

DN 15 - 50 PN 16

G 1/₂ - 2 T 130 °C

p2 0,002 - 0,52 bar KVS 0,15 - 3,6 m3/h

Milibarový regulační ventil DM 765

Pro malé průtoky, kompaktní   |   vhodný pro kapaliny a plyny   |   kompletně vyroben z 
hlubokotažné CrNiMo oceli   |   je korozivzdorný, velmi lehký a kompaktní, nevyžaduje vnější 
zdroj energie   |   dlouhá provozní životnost, snadná montáž, snadno udržovatelný díky svorko-
vému systému, může být ovládán pneumaticky, mnoho verzí a variant připojení variants

PN 16

G 1/₂ T 130 °C

p2 0,03 - 0,8 bar KVS 0,2 m3/h

Redukční ventily

Standardní litý ventil DM 603

DM 604 až do 250°C, DM 603 až do 350°C, ocel/nerez ocel, tělo membrány z nerez oceli, maxi-
mální počet různých regulačních rozsahů   |   vhodný pro kapaliny, plyny, páru   |   tělo vyrobené 
z GGG-40, GS-C25, CrNiMo oceli

DN 15 - 150 PN 16 - 40

T bis 350 °C

p2 0,02 - 10 bar KVS 4 - 160  m3/h

Standardní litý ventil DM 613

Univerzálně použitelný, ocel/nerez ocel, tělo membrány z nerez oceli   |   vhodný pro kapaliny a 
plyny   |   tělo vyrobeno z GGG-40, GS-C25, CrNiMo oceli

DN 15 - 150 PN 16 - 40

T 130 °C

p2 0,02 - 10 bar KVS 4 - 160 m3/h

Ventil pro vysoké tlaky a střední průtoky DM 620 - 628

Podbroušená kuželka   |   vhodný pro kapaliny, plyn, páru   |   tělo vyrobeno z uhlíkaté nebo 
CrNiMo oceli    |   k dispozici speciální materiály, taková kombinace je jedinečná   |   umožňuje 
řešení těch nejnáročnějších procedurálních požadavků jediným zařízením

DN 15 - 50 PN 16 - 315

G 3/₈ - 2 T 130 °C / 180 °C

p2 0,005 - 160 bar KVS 0,1 - 10 m3/h

Univerzální ventil DM 652

Podbroušený, k dispozici různá připojení a speciální verze   |   vhodný pro kapaliny, plyny, 
páru   |   kompletně vyrobený z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   nejvyšší regulační přesnost, 
velké průtoky, mnoho regulačních rozsahů   |   může být ovládán pneumaticky, různé varianty 
přesvědčivé kvality pro Vaše individuální aplikace, snadno se udržuje díky svorkovému systému

DN 15 - 50 PN 16 - 40

G 1/₂ - 2 T 130 °C / 190 °C / 220 °C

p2 0,02 - 12 bar KVS 4 - 22 m3/h
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Univerzální ventil pro střední průtoky DM 662

Podbroušené sedlo   |   vhodný pro kapaliny a plyny   |   kompletně vyroben z hlubokotažné 
CrNiMo oceli   |   nejvyšší regulační přesnost, dobrá povrchová úprava, velmi solidní konstrukce  
|   může být ovládán pneumaticky, dlouhá provozní životnost, snadná montáž, snadno udržuje 
díky svorkovému systému – nejvyšší efektivita při zachování kompaktní konstrukce

DN 15 - 25 PN 100

G 1/₂ - 1 T 130 °C / 180 °C

p2 0,02 - 12 bar KVS 3,2 - 3,6 m3/h

Ventily pro jednoduchou regulaci UV 1.2

Vhodné pro kapaliny a plyny   |   tělo vyrobeno z GG-25, GGG-40, GS-C 25   |   obzvláště odolný 
kompatibilní s vysokoteplotním prostředím díky vlnovci sloužícím jako regulační prvek

DN 25 - 200 PN 16 - 40

T 130 °C / 300 °C

p2 2 - 40 bar KVS 6 - 125 m3/h

Přepouštěcí ventily
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Ventily pro malé průtoky a vysoké teploty UV 3.5Z

Obzvlášť vhodný pro malé hmotnostní průtoky a malé regulační rozsahy, volit lze různé 
průtočné chování (KVS-hodnoty)   |   vhodné pro páru   |   kompletně vyrobeny z hlubokotažné
CrNiMo oceli   |   je korozivzdorný, velmi lehký a kompaktní, nevyžaduje externí zdroj energie   | 
dlouhá provozní životnost, snadná instalace, snadná údržba díky svorkovému systému - nejvyšší 
efektivita s kompaktní konstrukcí

DN 15 - 25 PN 25

G 1/₂ T 200 °C / 250 °C

p1 0,005 - 20 bar KVS 0,2 - 1,5 m3/h

Ventil pro hygienické aplikace / ultračistá média UV 3.8M

Membránou regulovaný   |   použitelný pro kapaliny a plyny   |   kompletně vyroben z 
hlubokotažné CrNiMo oceli   |   prakticky bez mrtvých prostor, může být elektrolyticky vyleštěn, 
je korozivzdorný, lehký a kompaktní, svorkový systém, nevyžaduje vnější zdroj energie   |   
prodloužené intervaly CIP/SIP čištění, menší energetické nároky díky tenčí stěně

DN 15 - 50 PN 10 - 16

G 1/₂ - 2 T 130 °C / 180 °C

p1 2 - 16 bar KVS 3,5 - 5,5 m3/h

Ventil pro těžký topný olej UV 3.8K

Pístem regulovaný, volný odtok   |   kompletně vyroben z hlubokotažné  CrNiMo oceli   |   lehká 
konstrukce, možnost svorkového systému

DN 15 - 50 PN 10 - 16

G 1/₂ - 2 T 130 °C / 180 °C

p1 2 - 16 bar KVS 3,5 - 5,5 m3/h

Milibarový regulační ventil UV 3.9

Ventil pro milibarovou regulaci protitlaku   |   vhodný pro kapaliny a plyny   |   kompletně vy-
roben z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   nejvyšší regulační přesnost, nejnižší regulační rozsahy, 
dobré povrchové vlastnosti, k dispozici různé hodnoty KVS a verze

DN 15 - 50 PN 1 - 2,5

G 1/₂ - 2 T 130 °C

p1 0,01 - 1,1 bar KVS 0,2 - 28 m3/h

Standardní litý ventil UV 4.1

Univerzálně použitelný   |   tělo membrány z nerez oceli    |   vhodný pro kapaliny, plyny, páru   |  
tělo vyrobené z GGG-40, GS-C25   |   maximální počet regulačních rozsahů

DN 15 - 150 PN 16 - 40

T 130 °C / 200 °C

p1 0,02 - 10 bar KVS 4 - 160 m3/h

Přepouštěcí ventily

26 27  

Přepouštěcí ventily

Ventily pro střední a velké průtoky UV 1.8

Pro jednoduchou regulaci a střední až vysoké průtoky, sedlem regulovaný, k dispozici konstrukce 
s vlnovcem   |   vhodný pro kapaliny a viskózní média   |   tělo vyrobeno z hlubokotažné CrNiMo 
oceli   |   úhlová konstrukce, High Grade, lehká konstrukce, pro vyšší tlaky a vyšší teploty   |   
prodloužené intervaly CIP/SIP čištění, menší náklady na energie díky tenčí stěně

DN 25 - 100 PN 40 / 16

G 1 - 2 T 130 °C / 300 °C

p1 2 - 16 bar KVS 6 - 50 m3/h

Ventil pro ochranu čerpadel UV 1.9

Pro jednoduchou regulaci a střední průtoky   |  vhodné pro veškeré kapaliny   |   kompletně vyro-
ben z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   mrazuvzdorný, volný odtok, úhlová konstrukce, kompaktní   
|   dlouhá životnost, snadná instalace, snadná údržba díky svorkovému systému – nejvyšší efekti-
vita s kompaktní konstrukcí

DN 50 PN 40 / 16

G 2 T 130 °C / 180 °C

p1 2 - 16 bar KVS 12 m3/h

Milibarový regulační ventily UV 3.0

Milibarový regulační ventil pro střední průtoky, velmi přesný a dostupný v různých verzích   |   
vhodný pro kapaliny a plyny   |   kompletně vyroben z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   optimální 
povrchové vlastnosti, nejvyšší regulační přesnost, nejnižší regulační rozsahy   |   do mezních 2 
milibarů 

DN 15 - 50 PN 16 / 1

G 1/₂ - 2 T 130 °C

p1 0,002 - 0,52 bar KVS 0,15 - 3,6 m3/h

Ventil pro konstantní provozní podmínky UV 3.1

Jednoduché a obzvlášť robustní lité tělo   |   vhodné pro kapaliny a plyny   |   tělo vyrobené z 
GG-25, GGG-40, GS-C25

DN 15 - 50 PN 16 - 40

T 130 °C / 150 °C

p1 0,015 - 10 bar KVS 0,5 - 5,5 m3/h

Kompaktní ventil pro malé průtoky UV 3.5

Je možné volit různé průtočné chování (KVS-hodnoty)   |   vhodný pro kapaliny a plyny   |
kompletně vyroben z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   je korozivzdorný, velmi lehký a kompakt-
ní, nevyžaduje vnější zdroj energie   |   dlouhá provozní životnost, snadná montáž, snadná 
udržovatelnost díky svorkovému systému, ventil je možné ovládat pneumaticky, různé konstruk-
ce a typy připojení - vysoká efektivita při zachování kompaktní konstrukce

DN 15 - 25 PN 25

G 1/₂ T 130 °C / 180°C

p1 0,005 - 20 bar KVS 0,2 - 1,5 m3/h
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Vysoce účinný regulátor protitlaku UV 6.7

Šoupátkový ventil, připojení mezi příruby, UV 6,7 s nekrytou pružinou, UV 6.8 s víčkem pružiny 
|   vhodný pro kapaliny, plyny, páru   |   tělo vyrobeno z uhlíkaté nebo CrNiMo oceli   |   vysoká 
teplota, velké průtoky, krátká konstrukce, malá tlaková ztráta, snadná montáž, šetří prostor v 
potrubí

DN 15 - 150 PN 16

T 130 °C / 300 °C

p1 0,1 - 10 bar KVS 4 - 388 m3/h

Ventily pro izolování prasklých potrubí s nebezpečnými médii RS 659

Uzavře potrubí v případě netěsnosti, automatické zajištění po aktivaci, RS 219 je k dispozici pro 
vysoké tlaky a vysoké průtočné objemy   |   vhodné pro všechny kapaliny   |   kompletně vyroben 
z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   z nerez oceli, vhodný pro kapaliny, plyny, páru - univerzální, 
šetří náklady

DN 15 - 50 PN 16 - 40

G 1/₂ - 2 T 130 °C

KVS 4 - 18 m3/h

Ventily vyráběné pro splnění Vašich potřeb DV 652

Sdělte nám, prosím, Vaše provozní údaje (médium, objemový průtok, tlakový rozsah, teplota, 
požadovaná funkce a veškeré další požadavky) a popis aplikace.

DN dle Vašich požadavků PN dle Vašich požadavků

G dle Vašich požadavků T dle Vašich požadavků

p2 dle Vašich požadavků KVS dle Vašich požadavků

Vakuový ventil s nastavovací stupnicí VV 34 or VV 35

S víčkem pružiny (CrNiMo ocel) a nastavovací stupnicí, VV 35 se šroubem uvnitř   |   vhodné pro 
kapaliny a plyny   |   tělo vyrobené z CrNiMo oceli, příruba z oceli, CrNiMo oceli   |   k dispozici 
ze speciálních materiálů, např. materiálu odolného vůči slané vodě, kompatibilní s NACE   |   
téměř univerzálně použitelné

DN 20 - 250 PN 6 - 40

G 1/₂ A - 2 1/₂ A T 300 °C

p2 0,05 - 0,95 bar KVS 1,5 - 388 m3/h

Šoupátkové ventily
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Přepouštěcí ventily

Ventily pro agresivní média velké průtoky UV 4.7

Vhodné pro náročná prostředí, UV 4.8 s uzavřeným víčkem pružiny   |   vhodné pro kapaliny a 
plyny, agresivní média   |   kompletně vyroben z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   lehké v poměru 
k velikosti, nejlepší povrchové vlastnosti   |   kompaktní konstrukce, snadná údržba díky svorko-
vému systému

DN 50 - 100 PN 16

T 130 °C / 150 °C

p1 0,02 - 10 bar KVS 32 - 100 m3/h

Univerzální ventil UV 5.1

Podbroušené sedlo   |   vhodné pro kapaliny, plyny, páru   |   kompletně vyroben z hlubokotažné 
CrNiMo oceli   |   je korozivzdorný, velmi lehký a kompaktní, nevyžaduje externí zdroj energie   
|   dlouhá provozní životnost, snadná instalace, snadná údržba díky svorkovému systému, může 
být ovládán pneumaticky - nejvyšší efektivita při kompaktní konstrukci

DN 15 - 50 PN 16

G 1/₂ - 2 T 130 °C / 180 °C

p1 0,02 - 12 bar KVS 3,2 - 22 m3/h

Ventil pro přepouštění rázů (špičkové zátěže) UV 6.2

Pro extrémní průtoky, přimočinný nebo ovládaný pilotním ventilem s nejkratším reakčním časem   
|   vhodný pro všechny kapaliny   |   tělo vyrobeno ze svařované oceli, CrNiMo oceli, speciálních 
nerezových ocelí   |   každý problém s přepouštěním tlaku je možné vyřešit

DN 100 - 600 PN 16 - 160

T 130 °C

p1 max. 160 bar KVS 190 - 7.000 m3/h

Ventil pro vysoké tlaky a malé a střední průtoky UV 8.2

Jedinečná kombinace   |   vhodný pro kapaliny a plyny   |   tělo vyrobeno z uhlíkové oceli, 
CrNiMo oceli   |   kompatibilní s NACE, velký průtok, nejvyšší tlaky, vstupní tlak až 100 bar   |   
celosvětově jedinečný ventil pro vysoké tlaky v kombinaci s velkými průtoky, k dispozici také ze 
speciálních materiálů

DN 15 - 50 PN 250

G 3/₈ - 2 T 130 °C / 400 °C

p1 2 - 100 bar KVS 0,2 - 5,5 m3/h

Vysoce účinné tlakové redukční ventily DM 307

Šoupátko, připojení mezi příruby, DM 307 s nekrytou pružinou, DM 308 s víčkem pružiny   |   
vhodný pro kapaliny, plyn, páru   |   tělo vyrobeno z uhlíkaté nebo CrNiMo oceli   |   vhodné pro 
malé ∆ p   |   šetří montážní náklady

DN 15 - 150 PN 10 - 40

T 130°C / 300 °C

p2 0,1 - 10 bar KVS 4 - 338 m3/h

Šoupátkové ventily

Vakuové ventily a regulátory vakua

Ventily pro regulaci diferenciálního tlaku

Ventily pro izolování prasklých potrubí 
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Redukční ventil s pilotním ventilem RP 810

Redukční ventil s pilotním ventilem je vyrobený z lité oceli, určen pro velké průtoky při vysokém 
tlaku   |   vhodný pro kapaliny a páru   |   tělo vyrobené z GGG-40, GS-C 25, CrNiMo oceli   |   
údržba může být prováděna shora namontovaného ventilu, k dispozici jsou speciální verze

DN 40 - 400 PN 16 - 160

T 130 °C

p2 1 - 80 bar KVS 20 - 900 m3/h

Redukční ventil s pilotním ventilem RP 814

Tlakový redukční ventil přímého tvaru a svařované konstrukce, pilotním ventilem ovládaný přímý 
ventil pro velké průtoky   |   RP 815 se zvětšeným tělem pro maximální hodnoty KVS, vysoký 
tlak při vysokých průtocích   |   tělo vyrobené ze svařované oceli, CrNiMo oceli   |   k dispozici 
speciální verze

DN 100 - 800 PN 16 - 100

T 130 °C

p2 1 - 20 bar KVS 60 - 2.100 m3/h

Přepouštěcí ventil s pilotním ventilem RP 820

Přepouštěcí ventil s pilotním ventilem z lité oceli pro velké průtoky a vysoké tlaky   |   vhodný 
pro kapaliny a páru   |   tělo vyrobené z GGG-40, GS-C 25, CrNiMo oceli   |   údržba může být 
prováděna shora namontovaného ventilu, k dispozici jsou speciální verze

DN 40 - 400 PN 16 - 160

T 130 °C

p1 2 - 80 bar KVS 20 - 900 m3/h

Přepouštěcí ventil s pilotním ventilem RP 824

Tlakový redukční ventil přímého tvaru a svařované konstrukce, pilotním ventilem ovládaný přímý 
ventil pro velké průtoky   |   RP 825 se zvětšeným tělem pro maximální hodnoty KVS, vysoký 
tlak při vysokých průtocích   |   tělo vyrobené ze svařované oceli, CrNiMo oceli   |   k dispozici 
speciální verze

DN 100 - 800 PN 16 - 100

T 130 °C

p1 2 - 20 bar KVS 60 - 1.200 m3/h

Regulátory s pilotním ventilem 
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Vakuové ventily a regulátory vakua

Vakuový ventil VV 59

Tělo ventilu vyrobeno z hlubokotažné CrNiMo oceli, bezpečně uzavřené nad pružinou 
přitlačovanou gumovou kuličkou v sedle ventilu   |   může být použit jako funkční rozšíření 
přepouštěcích a odvzdušňovacích ventilů díky kompaktní konstrukci, snadná montáž díky svor-
kovému systému

DN 25 PN 16

G 3/4 A / 1 T 40 °C

p2 0,1 bar KVS 6 m3/h

Podtlakový regulační ventily VV 652

Sdělte nám, prosím, Vaše provozní údaje (médium, objemový průtok, tlakový rozsah, teplota, 
požadovaná funkce a veškeré další požadavky) a popis aplikace   |   vhodný pro kapaliny a plyny   
|   je korozivzdorný, velmi lehký a kompaktní, nevyžaduje vnější zdroj energie   |   dlouhá provoz-
ní životnost, snadná montáž, snadno udržovatelný díky svorkovému systému - vysoká efektivita 
s konstrukcí High Grade

DN dle Vašich požadavků PN dle Vašich požadavků

G dle Vašich požadavků T dle Vašich požadavků

p2 dle Vašich požadavků KVS dle Vašich požadavků

Běžné a proporční ventily SV 4

Zatěžované pružinou, SV 4 s uzavřeným víčkem pružiny, SV 40 s otevřeným víčkem pružiny pro 
páru   |   tělo vyrobené z GG-25, GS-C 25, CrNiMo oceli

DN 15 - 150 PN 16 - 40

T 200°C / 400 °C

Pojišťovací ventily

Pojišťovací ventily s plným zdvihem SV 6

Zatěžované pružinou, SV 6 s uzavřeným víčkem pružiny, SV 60 s otevřeným víčkem pružiny pro 
páru   |   tělo vyrobené z GG-25, GS-C 25, CrNiMo oceli, svařované oceli

DN 25/40 - 250/400 PN 16 - 40

T 200°C / 400 °C

Závitový ventil s běžný nebo plným zdvihem SV 29

Pružinou zatěžovaný, běžný pojišťovací ventily SV 29, pojišťovací ventil s plným zdvihem   |   tělo 
vyrobené z 1.4104, 1.4404

PN 40 - 400

G 1/₂ - 1 1/₄ T 200°C / 300 °C 
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Pilotním ventilem ovládaný milibarový regulační ventil RP 840

Pilotním ventilem ovládané tlakové redukční ventily tvořené regulátorem tlakového rozdílu 
pro velké průtoky, který je kombinován s milibarovým regulačním ventilem řady High Grade 
sloužícím jako pilotní ventil - k dispozici jako prefabrikovaná jednotka

DN 50 - 150 PN 16 / 1

T 130 °C

p2 0,002 - 0,52 bar KVS 3,6 - 150 m3/h
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Odvzdušňovací (zavzdušňovací) ventily

Odvzdušňovací ventily oddělují vzduch nebo jiné plyny od kapalin v závislosti na hladině 
kapaliny. Tak se odvzdušňovací ventily podílejí na efektivitě a zlepšují bezpečnost zařízení. To 
zdůrazňuje důležitost a nezbytnost profesionálního návrhu takových ventilů za účelem zlepšení 
bezpečnosti Vašeho zařízení.
Odvzdušňovací ventily Mankenberg pro souvislý provoz nebo napouštění i kombinovaná 
zařízení jsou k dispozici ve verzích z různých materiálů (lité oceli, hlubokotažné nerez oceli 
(High Grade) a speciálních materiálů jako je titan nebo Hastelloy®).

Ventily pro kontinuální odvzdušňování
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Odvzdušňovací ventil + průhledítko pro kontrolu EB 1.48

Plovákem regulovaný se závěrným ventilem   |   vhodný pro všechny kapaliny   |   kompletně 
vyroben z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   je korozivzdorný, velmi lehký a kompaktní   |   dlouhá 
provozní životnost, jednoduchá montáž - nejvyšší efektivita s kompaktní konstrukcí

DN 15 PN 16 

G 1/₂ T 200 °C

p 0 - 16 bar Q 26 Nm3/h

Odvzdušňovací ventil + integrovaný rušič vakua EB 1.59

Pro zařízení vystavená nebezpečí podtlaku, plovák a páka regulují zavírání ventilu pro vypouštění 
plynu - doplňková funkce rušiče vakua pomocí pružinou přitlačované gumové kuličky ve velkém 
sedle ventilu   |   vhodný pro vodu a benzín   |   kompletně vyroben z CrNiMo oceli   |   je korozi-
vzdorný, velmi lehký a kompaktní, snadno se udržuje díky svorkovému systému   |   EB 1.57 pro 
maximální zavzdušňovací výkonnost díky zvětšenému rušiči vakua

DN 50 - 150 x G 3/₄ A PN 10

T 130 °C

p 0 - 10 bar Q 190 Nm3/h

Kombinovaný ventil navržený pro čistou vodu EB 1.74

Pro velké objemy vzduchu při najíždění, trvalé přepouštění nebo odvzdušňování pod tlakem, 
otevírá velkou zavzdušňovací kapacitou, je-li přítomen podtlak   |   vhodný pro všechny kapaliny   
|   kompletně vyroben z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   je korozivzdorný, velmi lehký a kom-
paktní   |   dlouhá provozní životnost, jednoduchá instalace, snadná údržba díky svorkovému 
systému – nejvyšší efektivita s kompaktní konstrukcí

DN 50 - 150 PN 16

T 130 °C

p 0 - 8 bar Q 1.030 Nm3/h

Kombiventil für Schmutz- und Abwasser EB 1.84

für große Luftmengen im Anfahrzustand, Dauerbe- und Entlüftung unter Druck, öffnet sofort 
bei auftretendem Vakuum   |   einsetzbar für alle Flüssigkeiten   |   komplett CrNiMo-Stahl 
tiefgezogen   |   korrosionsbeständig, sehr leicht und kompakt, Schellensystem, Regler ohne 
Hilfsenergie   |   lange Lebensdauer, handliche Montage, wartungsfreundlich, extrem zuverlässig 
- höchste Effektivität bei kompakter Bauweise

DN 50 - 100 PN 10

T 40 °C

p 0 - 6 bar Q 560 Nm3/h

Kombinovaný ventil navržený pro znečištěné odpadní vody   EB 1.84

Pro velké objemy vzduchu při najíždění, trvalé přepouštění nebo odvzdušňování pod tlakem, 
otevírá velkou zavzdušňovací kapacitou, je-li přítomen podtlak   |   vhodný pro všechny kapaliny   
|   kompletně vyroben z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   je korozivzdorný, velmi lehký a kom-
paktní   |   dlouhá provozní životnost, jednoduchá instalace, snadná údržba díky svorkovému 
systému – nejvyšší efektivita s kompaktní konstrukcí

DN 50 - 100 PN 10

  T 40 °C

p 0 - 6 bar Q 560 Nm3/h

Ventily pro kontinuální odvzdušňování

Robustní ventily z lité oceli EB 1.10

Pro větší objemy vzduchu, např. pískové filtry, nerezový plovák a páky regulují uzavírání ventilu, 
EB 1.11 s externím plovákem, EB 1.20 pro maximální objemy vzduchu   |   kuželka ventilu s 
měkkým nebo kovovým těsněním   |   tělo vyrobené z GGG-40, GS-C25   |   pro znečištěná a 
pěnící média, k dispozici s různými typy povrchových úprav

DN 32 / 15 - 100 / 50 PN 40

T 200 °C

p1 0 - 40 bar Q 2.440 Nm3/h

Kompaktní standardní přepouštěcí ventil (malá verze)   EB 1.12

Pro všechny typy potrubí, nádrží apod.   |   EB 1.12 s úhlovou konstrukcí, EB 1.32 přímé kons-
trukce (k dispozici také jako prostý přepouštěcí ventil), plovákem regulovaný se závěrným ven-
tilem   |   vhodný pro všechny kapaliny (benzín, olej ...), obzvlášť těsný díky měkkému těsnění   |  
kompletně vyrobený z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   je korozivzdorný, velmi lehký a kompakt-
ní, se svorkovým systémem   |   k dispozici ze speciální materiálů, jako je titan, Hastelloy® atd.

PN 16

G 3/₄ x G 1/₂ A T 190 °C

p 0 - 16 bar Q 12 Nm3/h

Kompaktní standardní přepouštěcí ventil (střední verze) EB 1.12

Pro všechny potrubí, nádrže apod.   |   k dispozici také jaké prostý přepouštěcí ventil, plovákem 
regulovaný se závěrným ventilem   |   vhodný pro všechny kapaliny a ozón   |   kompletně vyrobený 
z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   je korozivzdorný, velmi lehký a kompaktní   |   dlouhá provozní 
životnost, snadná montáž, snadná údržba díky svorkovému systému, těsné uzavření i při nejnižších 
provozních tlacích – nejvyšší efektivita s kompaktní konstrukcí

DN 25 - 50 x G 3/₄ A PN 16

G 1 - 2 x G 3/₄ A T 190 °C

p 0 - 16 bar Q 73 Nm3/h

Kompaktní standardní přepouštěcí ventil (velké verze)   EB 1.12

Pro všechny potrubí, nádrže apod.   |   k dispozici také jaké prostý přepouštěcí ventil, plovákem 
regulované se závěrným ventilem   |   vhodné pro všechny kapaliny a ozón   |   kompletně vyrobený 
z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   je korozivzdorný, velmi lehký a kompaktní   |   dlouhá provozní 
životnost, snadná montáž snadno se udržuje díky svorkovému systému - nejvyšší efektivita při kom-
paktní konstrukci

DN 65 - 100 x G 3/₄ A PN 16

T 190 °C

p 0 - 16 bar Q 248 Nm3/h

Ventil pro vysoké tlaky EB 1.32 SO

Nerezový plovák a páka regulují zavírání ventilu, k dispozici také jako prostý přepouštěcí ventil 
|   vhodný pro všechny kapaliny   |   kompletně vyrobený z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   je 
korozivzdorný velmi lehký a kompaktní, tělo na poloviny s přírubami   |   dlouhá provozní 
životnost, jednoduchá montáž, snadná údržba - nejvyšší efektivita s kompaktní konstrukcí

DN 15 - 50 PN 25 - 63

G 1/2 - 1 T 200 °C

p 0 - 63 bar Q 30 Nm3/h
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Odvzdušňovací ventily pro napouštění

Ventily pro velmi velké objemy vzduchu EB 3.50

A velké provozní tlaky, plovákem ovládané, speciální konstrukce dostupné s uzpůsobeným ven-
tilem pro průběžné přepouštění a odvzdušňování (EB 6.54)   |   vhodné pro všechny kapaliny   |  
tělo vyrobené z oceli nebo CrNiMo oceli   |   svařovaná konstrukce odolávající vysokým tlakům   
|   dlouhá provozní životnost, extrémně solidní, dostupné ve verzích ze speciálních materiálů

DN 25 - 300 PN 40

T 200 °C

Qmax 12.400 Nm3/h

Univerzální ventil EB 3.52

Vhodný pro všechny kapaliny   |   kompletně vyrobený z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   je ko-
rozivzdorný velmi lehký a kompaktní   |   dlouhá provozní životnost, snadná montáž, dostupný 
ve verzích ze speciální materiálů, jako je nerez ocel odolná slané vodě, snadno se udržuje díky 
svorkovému systému - nejvyšší efektivita při kompaktní konstrukci

DN 25 - 100 PN 16

T 190 °C

p bis 16 bar Q 1.100 Nm3/h

Odlučovače kondenzátu

Odlučovače kondenzátu jsou ventily, které odlučují kapaliny od páry, vzduchu nebo jiných 
plynů. Odlučovače Mankenberg jsou k dispozici ve verzích z různých materiálů a v různých 
konstrukcí. Jedná se o malé a kompaktní ventily z hlubokotažné nerez oceli (High Grade), exis-
tují ale i verze z lité oceli, které se již 100 let používají bez změny materiálu a konstrukce.

Plovákové odlučovače kondenzátu

Univerzální ventil z lité oceli Axomat

Bez rozsahů pracovních tlaků, s manuálním nebo tepelným přepouštěním nebo pevným 
průběžným přepouštěním   |   vhodné pro páru   |   tělo vyrobené z GG-25, GS-C 25   |   solidní 
a ověřené   |   prodloužené servisní intervaly, mimořádně dlouhá provozní životnost, vynikající 
spolehlivost

DN 15 - 32 PN 16 - 40

T 200 °C / 300 °C 

pmax 22 bar  Q 2.700 l/h

Vysoce výkonný a robustní odlučovač kondenzátu Niagara

S manuálním nebo teplotním přepouštěním nebo pevným průběžným přepouštěním   |   vhodné 
pro páru   |   tělo vyrobené z GGG-40, GS-C 25, vnitřní součásti z CrNiMo oceli   |   robustní a 
ověřený, pro velmi vysoké teploty   |   prodloužené servisní intervaly, mimořádně dlouhá provoz-
ní životnost a vynikající spolehlivost, známý jako vysoce výkonný ventil

DN 15 - 150 PN 16 - 40

T 200 °C / 400 °C 

p 0 - 40 bar Q 193 m3/h

Univerzální ventil pro malé průtoky KA 2

Možnost osazení měkkého těsnění pro výbušné plyny, pro páru s manuálním přepouštěním   |  
vhodný pro páru, stlačený vzduch a aerosoly   |   kompletně vyrobený z hlubokotažné CrNiMo 
oceli   |   velmi lehký, korozivzdorný i při použití s agresivními médii, obzvlášť plynotěsný   |   
jednoduchá montáž, snadná a nákladově efektivní údržba díky svorkovému systému, dlouhá 
provozní životnost

PN 16

G 3/₄ x G 1/₂ A T 190 °C

p 0 - 12 bar Q 350 l/h

Univerzální ventil pro velké průtoky KA 2X

Možnost osazení měkkého těsnění pro výbušné plyny, pro páru s manuálním přepouštěním   |  
vhodný pro páru, stlačený vzduch a aerosoly   |   kompletně vyrobený z hlubokotažné CrNiMo 
oceli   |   velmi lehký, korozivzdorný i při použití s agresivními médii   |   jednoduchá montáž, 
snadná a nákladově efektivní údržba díky svorkovému systému,. dlouhá provozní životnost

DN 25 x G 3/₄ A PN 16

G 1 x G 3/₄ A T 190 °C

p 0 - 13 bar Q 1.200 l/h

Plovákové odlučovače kondenzátu

Univerzální ventil s teplotním přepouštěním KA 3

Pro páru s tepelným přepouštěním, vnější povrch může být vyleštěn, pokud má být použit pro 
čisté a ultračisté prostory   |   vhodné pro stlačený vzduch, aerosoly bez tepelného přepouštění 
|   kompletně vyroben z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   velmi lehký a kompaktní, je korozivz-
dorný, optimální povrchové vlastnosti   |   jednoduchá montáž, snadná a nákladově efektivní 
údržba díky svorkovému systému, dlouhá provozní životnost

DN 15 - 25 PN 16 

G 1/₂ - 1 T 190 °C

p 0 - 12 bar Q 2.000 l/h
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Plovákové ventily pro vnější instalaci na nádoby  

Ventil pro regulaci výšky hladiny NV 55 

Tělo vyrobené z GG-25, GGG-40, GS-C25, CrNiMo oceli   |   jednosedlový NV 55, jednosedlový 
NV 55E s vyváženým sedlem, dvousedlový NV 56 double pro velké průtoky a jmenovité průměry   
|   různé materiály těsnění vhodné pro všechny média

DN 15 - 400 PN 16 - 40

T 180 °C 

p 0 -16 bar KVS 2,6 - 1.800  m3/h

Přímý plnící a vypouštěcí ventily NV 71

Nádrž je plněna a vypouštěna přes montážní přírubu na nádrži   |   vhodný pro všechny kapaliny   
|   tělo vyrobené z oceli, volitelně z CrNiMo oceli, páka a plovák z CrNiMo oceli   |   různé mate-
riály těsnění vhodné pro všechna média, k dispozici s gumovým nebo plastovým povrchem

DN 25 - 150 PN 16

T 300 °C

p 0 - 8 bar KVS 1,6 - 81 m3/h

Plovákové ventily pro potrubí

Ventil z lité oceli pro vysoké průtoky NV 16

Plnící nebo vypouštěcí ventil   |   tělo vyrobeno z GG-25, GGG-40, GS-C25, CrNiMo oceli   |   
jednosedlový plovák a páka, jednosedlový NV 16, jednosedlový NV 16E - vyvážený, dvousedlový 
NV 26 pro velké průtoky a jmenovité průměry   |   různé těsnící materiály vhodné pro všechna 
média

DN 15 - 400 PN 16 - 40

T 180 °C

p 0 - 4 bar / 0 - 16 bar KVS 2,6 - 1800 m3/h

Ventil pro regulaci výšky hladiny NV 66E

Vhodný pro všechny kapaliny   |   kompletně vyrobený z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   pro 
odtlakované nádoby, různé materiály těsnění vhodné pro všechna média, měkké těsnění sedla 
zvyšuje těsnost

DN 15 - 100 PN 16

T 180 °C

p 0 - 16 bar KVS 4 - 100 m3/h
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Ventil pro regulaci výšky hladiny NV 67E

Vhodný pro všechny kapaliny   |   kompletně vyrobený z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   pro 
odtlakované nádoby, různé materiály těsnění vhodné pro všechna média, měkké těsnění sedla 
zvyšuje těsnost

DN 15 - 100 PN 16

T 180 °C

p 0 - 16 bar KVS 4 - 100 m3/h
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Plovákové ventily

V závislosti na konstrukci a hladině kapaliny v nádrži reguluje plovák vtok a výtok kapalného 
média. Plovákové ventily jsou k dispozici v různých verzích a z různých materiálů nebo kombi-
nací materiálů (litá ocel, ocel a nerez ocel) - podle požadavků.

Plovákové ventily pro montáž do nádrží

Univerzální ventily NV 98

Plnící ventily pro otevřené a zavřené nádrže, k dispozici s paralelním vodícím ventilem   |   vhod-
ný pro všechny kapaliny - i agresivní   |   kompletně vyroben z CrNiMo oceli   |   hladké povrchy, 
různé těsnící materiály

DN 40 - 80 PN 16

G 3/₈ A - 1 1/₂ A T 200 °C

p 0 - 8 bar KVS 0,3 - 82 m3/h

Kompaktní nerezový ventily NV 94

Plnící nebo výpustný ventil i pro uzavřené nádrže   |   vhodný pro všechny kapaliny - i pro agre-
sivní   |   kompletně vyrobený z CrNiMo oceli   |   robustní technologie, hladké povrchy, různé 
těsnící materiály

PN 16

G 3/₈ A - 1 1/₂ A T 300 °C

p 0 - 8 bar KVS 0,3 - 21 m3/h

Ventil pro hořlavé kapaliny NV 36SF

Ochrana před přeplněním, se sválením PTB, solidní a ověřená konstrukce s bezpečnou funkcí, 
jednoduchá montáž, nevyžaduje vnější zdroj energie, montáž nezávislá ve všech krocích na 
napájení ze sítě   |   tělo vyrobené z GS-C 25

DN 32 - 200 PN 16

T 80 °C

p2 0 - 16 bar KVS 11 - 230 m3/h
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Standardní plnící ventil z lité oceli NV 12

NV 12P s paralelním vodícím ventilem   |   vhodný pro kapaliny   |   tělo vyrobené z GG-25, 
GGG-40   |   ověřená technologie, která nevyžaduje vnější zdroj energie   |   individuální kons-
trukce, vysoká funkčnost, vysoká provozní bezpečnost

DN 20 - 150 PN 16 

T 110 °C

KVS 2,8 - 195 m3/h
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Válcová síta pro velké jmenovité průměry SF 2.00

Nízká tlaková ztráta, různá jemnost síta, šířka ok 0,25 - 2,5 mm   |   tělo vyrobené z oceli, 
CrNiMo oceli   |   velmi robustní svařované konstrukce z oceli nebo CrNiMo oceli   |   k dispozici 
specifické zakázkové verze

DN 25 - 600 PN 6 - 40

T 200 °C

Síta a filtry

Síto z nerez oceli SF 6.00

Ploché síto s nízkou tlakovou ztrátou   |   kompletně vyrobeno z CrNiMo oceli, různá jemnost 
síta, šířka ok 0,25 - 2,5 mm   |   je korozivzdorné, velmi lehké a kompaktní   |   dlouhá životnost, 
snadná instalace, snadná údržba díky svorkovému systému – nejvyšší efektivita s kompaktní 
konstrukcí

DN 15 - 100 PN 16

G 1/₂ - 2 T 190 °C

Plynový filtr z nerez oceli FI 6.01

Nízká tlaková ztráta, filtrační médium vyrobené z polyesterové pěny, velikosti pórů 0,15 - 0,58 
mm   |   vhodný pro plyny   |   kompletně vyroben z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   je korozivz-
dorný, velmi lehký a kompaktní   |   dlouhá provozní životnost, jednoduchá montáž, snadno se 
udržuje díky svorkovému systému - nejvyšší efektivita při kompaktní konstrukci

DN 15 - 100 PN 16 

G 1/₂ - 2 T 80 °C

Nerezový filtr FI 6.06

Obzvlášť vhodný pro sterilní páru, vložka filtru ze slinuté oceli nebo splétaného nerezového sít-
ka, jemnost filtru 5, 20 nebo 25 μm   |   vhodné pro plyny, páru, stlačený vzduch   |   kompletně 
vyroben z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   je korozivzdorný, velmi lehký a kompaktní   |   dlouhá 
životnost, snadná instalace, snadná údržba díky svorkovému systému – nejvyšší efektivita s 
kompaktní konstrukcí

DN 15 - 50 PN 16

G 1/₂ - 2 T 190 °C

Kombinovaný ventil s integrovaným odlučovačem kapaliny AS 2

Odlučovač přímé konstrukce   |   vhodný pro kapaliny, plyny, páru   |   kompletně vyroben z 
hlubokotažné CrNiMo oceli   |   je korozivzdorný, velmi lehký a kompaktní   |   dlouhá provozní 
životnost, snadná montáž, snadná údržba díky svorkovému systému – nejvyšší efektivita s kom-
paktní konstrukcí

DN 25 + 40 PN 16

G 1 + 11/₂ T 190 °C

p 0 - 13 bar

Odlučovače kapalin

38 39 

Plovákové ventily pro potrubí

Ventily pro systémy osazené akumulačními nádržemi NV 82

Závěrný ventil pro stlačený vzduch pro vodovodní systémy osazené akumulačními nádržemi, typ 
NV 80 s úhlovou konstrukcí   |   vhodný pro kapaliny   |   tělo vyrobené z oceli, CrNiMo oceli 

DN 15 - 200 PN 16

T 110 °C 

p bis 8 bar Q 1 - 115 m3/h

Potrubní komponenty

Pomocná zařízení pro potrubí zahrnují aktivní nebo pasivní součásti potrubní konstrukce a
také měřící a regulační technologie.
K dispozici jsou různá zařízení a součásti v ověřené kvalitě, kterou Mankenberg nabízí - od 
filtrů a odlučovačů kapalin po průhledítka pro vysokotlaké a vysokoteplotní aplikace.

Síta a filtry

Válcová síta pro vysoké tlaky SF 1.00

Válcové síto pro vysoké tlaky   |   nízká tlaková ztráta   |   tělo vyrobeno z GG-25, GGG-40, GS-C 
25, oka šíře 0,25 - 2,5 mm   |   různá jemnost síta, volitelně s tlakoměrem

DN 15 - 150 PN 16 - 160

G 3/₈ - 2 T 400 °C

Plynový filtr pro vysoké tlaky FI 1.01

Plynový filtr s nízkou tlakovou ztrátou, filtrační médium vyrobené z polyesterové pěny, velikosti 
pórů 0,15 - 0,58 mm   |   tělo vyrobené z GG-25, GGG-40, GS-C 25   |   volitelně s tlakoměrem

DN 15 - 250 PN 16 - 160 

G 3/₈ - 2 T 80 °C

Standardní síta typu Y SF 1.22

Tělo vyrobené z GG-25, GGG-40, BS-C 25   |   různá jemnost síta

DN 15 - 400 PN 16 - 40

T 400 °C
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Průhledítka / Indikátory průtoku

Malý ukazatel průtoku DA 1.10

Verze malé velikosti s jedním sklem, DA 1.10 se střelkou, DA 1.30 s křidélkem, DA 1.40 s 
kuličkou, G 3/₈ – 3/₄   |   vhodný pro kapaliny, plyny, páru   |   tělo vyrobené z GG-25, CrNiMo 
oceli, oceli   |   k dispozici v různých variantách i ze speciálních materiálů (např. Hastelloy®)   | 
individuální zakázková řešení dle Vašich požadavků

PN 16 - 40

G 3/₈ - 3/₄ T 280 °C

Hlídač průtoku bez ukazatele DA 6.00

DA 6.00 s jedním sklem, DA 7.00 se dvěma skly   |   vhodný pro kapaliny, plyny, páru   |   vy-
roben z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   je korozivzdorný, velmi lehký a kompaktní   |   dlouhá 
provozní životnost, jednoduchá instalace, snadná údržba díky svorkovému systému
– průhledítko z nerez oceli s vynikající cenou

DN 15 - 50 PN 16

G G 1/₂ - 2 T 130 °C

Ukazatel průtoku DA 2.00

DA 2.00 s jedním sklem a turbulečním blokem, DA 4,00 bez vnitřních součástí a se dvěma skly 
|   vhodné pro kapaliny, plyny a páru   |   tělo vyrobené z GG-25, GS-C 25, CrNiMo oceli, oceli   
|   k dispozici v různých variantách i ze speciálních materiálů (např. Hastelloy®)   |   individuální 
zakázková řešení dle Vašich požadavků

DN 15 - 250 PN 16 - 40

G 3/₈ - 1 T 280 °C

fi
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Ukazatel průtoku se střelkou DA 6.10

DA 6.10 s jedním sklem, DA 7.10 se dvěma skly   |   vhodný pro kapaliny, plyny, páru   |   vyro-
ben z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   je korozivzdorný, velmi lehký a kompaktní   |   dlouhá pro-
vozní životnost, jednoduchá instalace, snadná údržba díky svorkovému systému – průhledítko z 
nerez oceli s vynikající cenou

DN 15 - 50 PN 16

G 1/₂ - 2 T 130 °C

Ukazatel průtoku pro kalná a neprůhledná média DA 6.12

Ukazatel průtoku s vnější indikací   |   vhodný pro kapaliny, plyny, páru   |   tělo vyrobené z 
hlubokotažné CrNiMo oceli   |   je korozivzdorný, velmi lehký a kompaktní   |   dlouhá provozní 
životnost, jednoduchá montáž, snadná údržba díky svorkovému systému – průhledítko z nerez 
oceli s vynikající cenou

DN 15 - 50 PN 16

G 1/₂ - 2 T 80 °C

Průtokové spínače pro montáž do potrubí SW 1.10

Průtokový spínač kyvadlového typu pro horizontální potrubí, SW 1.20 s nastavitelným prahem 
spínání pro potrubí do velikosti ND 200   |   příruby C 22.8 22.8, CrNiMo oceli

DN 50 PN 16 - 40

T 170 °C

Průtokový spínač pro montáž do potrubí SW 6.14

S vnitřní střelkou a vnějším indikátorem pro horizontální potrubí   |   vhodný pro všechny kapali-
ny   |   kompletně vyrobený z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   akrylové sklo se stupnicí

PN 16 

G 1/₂ - 1 1/₂ T 80 °C

Průhledítka / Indikátory průtoku

Průtokové spínače

Ukazatel průtoku s křidélkem DA 6.30

Vhodný pro kapaliny, plyny, páru   |   tělo vyrobené z CrNiMo oceli   |   je korozivzdorný, velmi 
lehký a kompaktní   |   dlouhá provozní životnost, jednoduchá montáž, snadno se udržuje díky 
svorkovému systému - průhledítko z nerez oceli s vynikající cenou

DN 15 - 50 PN 16

G 1/₂ - 2 T 80 °C

Ukazatel průtoku s jedním sklem DA 3.10

DA 3.10 se střelkou, DA 3.30 s křidélkem, DA 3.40 s kuličkou, G 3/₈ – 3/₄   |   vhodný pro ka-
paliny, plyny a páru   |   tělo vyrobené z GG-25, GS-C 25, CrNiMo oceli, oceli   |   k dispozici v 
různých variantách i ze speciálních materiálů (např. Hastelloy®)   |   individuální zakázková řešení 
požadavky

DN 15 - 250 PN 16 - 40

G 3/₈ - 3/₄ T 280 °C

Ukazatel průtoku se dvěma skly DA 4.10

DA 4.10 se střelkou, DA 4.30 s křidélkem, DA 4.40 s kuličkou, G 3/₈ – 3/₄   |   vhodný pro ka-
paliny, plyny a páru   |   tělo vyrobené z GG-25, GS-C 25, CrNiMo oceli, oceli   |   k dispozici v 
různých variantách i ze speciálních materiálů (např. Hastelloy®)   |   individuální zakázková řešení 
požadavky

DN 15 - 250 PN 16 - 40

G 3/₈ - 3/₄ T 280 °C
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Příslušenství

Náhradní díly a příslušenství, jako jsou tlakoměry nebo plováky, doplňují potřebné
součásti pro sestavení procesních zařízení.

Zaručujeme 25 let dostupnosti náhradních dílů pro nerezové ventily Mankenberg.

Spolu se sériovým číslem Vašeho ventilu ukládáme veškerá relevantní data, která jsou pro Vás 
důležitá. Pokud potřebujete náhradní díly nebo sady pro provádění údržby, jsme schopni Vám 
nezbytné díly nebo sady zajistit v nejkratší možné době po dobu celých 25 let po pořízení ven-
tilu.

Pamatujete si údaje pravidelné údržby pro Vaše ventily?

Přejete si připomenout při dalším datu plánované prohlídky? Rádi pro Vás připomenutí za-
jistíme. Kdykoliv nás kontaktujte.

Naše servisní oddělení je Vám k dispozici!

Náš zkušený a plně vyškolený servisní tým je Vám k dispozici v případě potřeby poradenství na 

naší servisní lince:
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Čerpadla

Elektrické regulační ventily

Regulační ventil AV 50.2

Vhodný pro kapaliny, páru, plyny   |   tělo vyrobeno z GGG-40, GS-C 25   |   s ekviprocentní 
charakteristikou

DN 15 - 150

T 200 °C

KVS 4 - 160 m3/h

Regulační ventily

Regulační ventily jsou motorem nebo pneumaticky ovládané ventily pro automatické procesní 
aplikace.
Tyto robustní ventily se odlišují díky know-how společnosti Mankenberg v oblasti technologie 
mechanických ventilů s pneumatickým nebo elektrickým ovládáním. Specifická geometrie sedla 
a kuželky ventilu zaručuje specifické regulační vlastnosti.

Čerpadla jsou ústřední prvky pro přepravu kapaliny v sektoru procesního inženýrství. Čerpadla 
vyráběná společností Mankenberg jsou převážně kapalinami ovládaná čerpadla z hlubokotažné 
nerez oceli (High Grade). Přesvědčují svou kompaktní a lehkou konstrukcí, která jim propůjčuje 
enormní výhody s ohledem na zástavbu a montáž v porovnání s litou konstrukcí.
Ve srovnání s elektricky ovládanými čerpadly a u nich nezbytnou investicí do ektroinstalace
jsou kondenzátní čerpadla, která nevyžadují vnější zdroj energie, výrazně cenově výhodnější. 
Konstrukce čerpadel pro výbušná prostřední je snadno realizovatelná díky absenci zdroje vnější 
energie.

Čerpadla kondenzátu

Velmi lehká kondenzátní čerpadla vyrobená z CrNiMo oceli KH 1

Měkké těsnění pro zajištění plynotěsnosti ve výbušných prostředích   |   vhodná pro kondenzáty 
a kapaliny   |   kompletně vyrobena z hlubokotažné CrNiMo oceli   |   jsou korozivzdorná, velmi 
lehký a kompaktní čerpadlo nevyžaduje vnější zdroj energie   |   jednoduchá montáž, snadná 
údržba díky svorkovému systému, dlouhá provozní životnost, nejvyšší efektivita při zachování 
kompaktní konstrukce

DN 25 + 50 PN 16

T 200 °C

p 0 - 8 bar Qmax 3.430 l/h
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Zákaznická řešení

44 45  

Zákaznická řešení jsou individuálně navrhována podle zákazníkových speciálních požadavků. 
Mankenberg se zabývá každou poptávkou zahrnující specifické technické provozní údaje a 
následně navrhuje technické řešení. Pokud si provozní údaje žádají řešení, které není možné 
realizovat standardními ventily Mankenberg, naši inženýři rádi vyvinou speciální řešení v soula-
du s poptávkou zákazníka. To může představovat drobnou úpravu ventilu typové řady, ale také 
komplexní nový systém.

Vaše provozní údaje jsou rozhodující pro řešení.
Objevte naši sílu i v takovém případě a zašlete nám svou poptávku.

Objevte naši sílu i v takovém případě a zašlete nám svou poptávku.

Od standardních materiálů 

po speciální materiály jako 

Hastelloy®, titan, duplexní 

ocel

Široká škála typů připojení:

DIN-, ANSI- nebo asep-

tické příruby, přivařovací 

zakončení a mnoho dalších 

(JIS...)

Individuální konstrukce 

specificky uzpůsobená 

zvláštním potřebám

Od jednotkové výroby po 

sériovou výrobu

Různé možnosti schválení, 

např. v souladu s NACE, 

NORSOK Pro Vás 
přizpůsobené 

průmyslové ventily
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REGOM INSTRUMENTS s.r.o. 
Brabcova 1159 / 2 
147 00 Praha 4 I Czechia 

Phone: +42 (0) 241-4 02 20 6 
Fax: +42 (0) 241-4 00 29 0 

regom@regom.cz 
www.regom.cz
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