
Vlotterschakelaar 

voor horizontale 

montage, type A 

montageflens 

Bronzen zelfsluitende aftap 

afsluiter met drukknop 

bediening, leverbaar met 1/2" 

of 3/4" B.S.P. buitendraad of 

PN10 DN25 flensaansluiting 

Stalen of roestvast stalen zelfsluitende 

afsluiters in diversen uitvoeringen 

Afsluiter met drukknop bediening 

Hydraulisch bediende afsluiter 

Afsluiter met gewichtbediening 

Roestvast stalen reflex 

peilglastoestellen  met 

enkele of dubbele 

afsluiters, volgens de 

Solas eisen geconstrueerd 

Voor het op afstand bedienen 

van onze hydraulisch werkende 

snelsluitende afsluiter kunt u 

onze impulsunit gebruiken.  

De 1-delige pomp heeft de 

mogelijkheid om zes afsluiters 

gelijktijdig te bedienen. Er is 

ook een 3-delige uitvoering 

verkrijgbaar. 

Voor gebruik aan brandstofleidingen en dus 

voor een optimale veiligheid aan boord  

hebben wij in ons programma fire-safe  

kogelafsluiters met draadaansluiting en 

flensaansluiting. Deze worden door alle  

keuringsinstanties aanbevolen, verkrijgbaar 

in staal en roestvast  staal in de maten  

1/4” - 2”. 

Ons magnetisch werkende peiltoestel 

voldoet aan de eisen en voorschriften 

van alle belangrijke keuringsinstanties 

en zijn leverbaar in elke gewenste  

lengte en uitvoering. Het huis is van 

roestvast staal AISI 304, de  

niveauschaal van aluminium. De 

microschakelaars voor signalering en 

alarmering te kunnen daarop  

eenvoudig worden gemonteerd, zelfs na 

montage. De niveauschaal is duidelijk 

afleesbaar en heeft de mogelijkheid 

voor uitlezing op afstand (optioneel). 

Het geheel gesloten systeem met directe 

aansluiting op de tank is toegestaan 

voor gebruik op passagiersschepen. De 

stalen draaibare aansluitflenzen maken 

de montage eenvoudig 

Brandstof filter, huis en 

deksel nodulair gietijzer 

GGG 40, zeef roestvast 

staal. Leverbaar in  

enkelvoudig of dubbel 

filter uitvoering 



The Company specialized in marine valves & pipework 

Onze innovatieve en moderne snelsluitende afsluiter 

is onderhoudsvrij, robuust en  betrouwbaar. Het 

compacte model met zijn geringe inbouwmaten is 

geschikt voor brandstoftanks en geconstrueerd 

volgens de strenge eisen van de belangrijkste 

classificatiebureaus. 

Door de geheel gesloten constructie zijn  alle  

bewegende delen beschermd tegen mechanische 

 beschadigingen en het indringen van vuil. Keuze uit 

een kabel- of hydraulische bediening. De unieke  

mogelijkheid om het bovendeel traploos 360° te  

draaien vergemakkelijkt het aansluiten van de  

bedieningskabel of hydraulische leiding . De snelle  

levertijd en de aantrekkelijke prijs maken uw keuze 

eenvoudig. Een nodulair gietijzeren GGG 40.3  

afsluiter vormt de basis. De afsluiter heeft een  

bronzen Rg5 klep en spindel, Viton O-ring  

spindelafdichting, stalen St.52.0 opbouw en messing 

bedieningscilinder. De flenzen zijn uitgevoerd  

volgens DIN PN10.  

 

Afsluiters met een stalen of bronzen huis zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

Maximale werkdruk:  

 

nominale druk 16 bar. 
 

maximum temperatuur 120° Celsius 
 

inbouwmaten volgens DIN 3202-F1 

industrial valves 

holland b.v. 

Unieke mogelijkheid om, bij een volle 

bunker, onder druk, het bovendeel met 

bedieningscilinder traploos 360° te 

draaien waardoor het aansluiten van de 

bedieningskabel of hydraulische leiding 

altijd zeer eenvoudig te realiseren is.  


