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Bedankt voor uw belangstelling in onze producten 



Inval Industrial Valves Holland B.V. heeft zich  
gespecialiseerd in scheepsbouwafsluiters en toebehoren. 
Deze worden geleverd aan werven wereldwijd. De  
producten zijn leverbaar in verschillende materialen en 
indien gewenst voorzien van certificaten van de  
keuringsinstanties.  
 
 
Wij produceren reflexglas peiltoestellen, filters en speciale  
afsluiters. Inval levert appendages  vervaardigd uit  
zeewaterbestendig aluminium zoals groffilters,  
klepafsluiters en stormkleppen.  
 
 
Naast in eigen beheer vervaardigde appendages staan een 
breed assortiment standaard scheepsbouwafsluiters en 
kennis van zaken tot uw beschikking. Wij zijn  service  
gericht en betrouwbaar en staan voor u klaar met  
afsluiters, flenzen, schotflenzen, pakking, bouten en  
moeren, kortom alles wat u nodig heeft voor uw installatie.  
 
 
U kunt op ons bouwen. Bovendien maken korte  
levertijden en aantrekkelijke prijzen uw keuze eenvoudig.  
 
 
Stuur ons uw aanvragen. 
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Inval Industrial Valves Holland B.V. 



Inval Industrial Valves Hollland B.V.,  
dé specialist in scheepsbouwafsluiters uit  
Papendrecht, heeft voor de scheepsbouw een  
aantal speciale, moeilijk verkrijgbare, artikelen  
ontwikkeld. 
 

Voor snelle vaartuigen, welke veelal in  
aluminium worden gebouwd, is een reeks  
aluminium appendages ontwikkeld waaronder  
eigen beheer gegoten filters uit zeewater bestendig  
aluminium AlSi12. Deze filters zijn ook verkrijgbaar  
in brons Rg5 of Rg10.  
 

Ook eenvoudige zaken worden door Inval gemaakt  
zoals afsluiters voor het aftappen van water uit  
brandstofbunkers. Deze afsluiters zijn te leveren  
met veerbelasting en drukknopbediening in brons Rg5  
of met hefboom en gewicht met flensaansluiting in  
nodulair gietijzer. 
 

In eigen huis worden gelast stalen en roestvast stalen  
groffilters gemaakt in alle gewenste doorlaten.  
 

Andere unieke producten zijn snelsluitende  
afsluiters en reflexglas peiltoestellen.  
De snelsluitende afsluiter is zo geconstrueerd 
dat  
het bovendeel onder druk draaibaar is. Het  
aansluiten van de bedieningskabel of  
hydraulische leiding is dan eenvoudiger. 
 

De peiltoestellen zijn gemaakt van roestvast  
staal AISI 304 wat een maximale levensduur  
en een fraai uiterlijk garandeert. 
 

In ons programma is ook een tweetal  
vlotterschakelaars met toebehoren opgeno-
men  
voor signalering of alarmering.  
Korte levertijden en aantrekkelijke prijzen  
maken uw keuze eenvoudig. Stuur ons uw aanvragen. 
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afsluiter met 
drukknop 
bediening 

afsluiter met 
hydraulische 
bediening  

afsluit
er met  

Inval Industrial Valves Holland B.V. heeft een serie peiltoestellen  
ontworpen en gefabriceerd geheel volgens de eisen van  
SOLAS Chapter II-2, regulation 15. 
 
Het ontwerp is een combinatie van technische kennis en  
vooruitstrevende productietechnieken.  
 
Kwaliteit staat bij Inval voorop en daarom is gekozen voor een  
constructie uit duurzaam roestvast staal AISI 304. Het gebruik  
van dit hoogwaardige materiaal garandeert een maximale  
levensduur en een fraai uiterlijk.  
 
De stevige, met CAD/CAM techniek vervaardigde, profielen  
vormen de constructieve kern en zorgen door hun unieke  
vormgeving voor maximale stijfheid. 
 
De stalen zelfsluitende afsluiters zijn standaard voorzien van  
een aansluitflens volgens DIN 2576 DN25 PN10 en worden met  
koppelingen aan het reflexlichaam bevestigd, lekkage van  
stopbussen of O-ringen is daardoor voorkomen. Door de 
modulaire opbouw zijn drie basismodellen beschikbaar in  
zes uitvoeringen met afmetingen tot 6000 mm. Een uitgebreide  
documentatie is op aanvraag verkrijgbaar. 
 
De peiltoestellen zijn ontworpen voor een werkdruk van  
4 bar. bij 20˚ Celsius en geschikt voor smeerolie, brandstof en  
andere ontvlambare vloeistoffen aan boord van schepen.  
Binnen de technische mogelijkheden zijn ze echter ook  
uitstekend geschikt voor landinstallaties.  
 
Internationale Classificatiebureaus zoals Germanischer Lloyd,  
Det Norske Veritas, Bureau Veritas, Lloyd’s Register of  
Shipping, Registro Italiano Navale en Nederlandse Scheepvaart  
Inspectie hebben het toestel goedgekeurd. 

 
Rest u nog ons uw aanvragen te sturen en U zult merken dat onze prijzen  
beduidend lager zijn en levertijden beduidend korter. 
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Inval Industrial Valves Holland uit  
Papendrecht kijkt door de ogen van  
professionals en gebruikers kritisch naar  
appendages welke verkrijgbaar zijn in de 
markt. Het viel op dat veel leveranciers 
constructies aanbieden waarvan de  
technische uitvoering te wensen overlaat, 
kortom producten die niet thuishoren in de 
wereld van de scheepsbouw.  
 
Dit heeft geleid zijn tot het samenstellen 
van een startlucht reduceerstation.  
Het bronzen PN40 reduceertoestel wordt 
gecombineerd met een stalen PN40 Y-filter 
met speciale perforatie, manometer,  
veiligheidstoestel en flenzen. Een stukje 
maatwerk voor de maritieme markt klaar 
voor inbouw. 
 
De eigen fabricage maakt snelle levertijden 
en aantrekkelijke prijzen mogelijk en 
maakt dus uw keuze eenvoudiger.  
 
Stuur ons uw aanvragen. 
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Inval Industrial Valves Holland, dé specialist in  
scheepsbouwafsluiters uit Papendrecht, kijkt door de  
ogen van professionals, pijpfitters en gebruikers kritisch naar  
afsluiters die in de markt worden aangeboden Het viel de  
technici van Inval op dat veel leveranciers van snelsluitende  
afsluiters lichte en mechanisch kwetsbare constructies aanbieden  
waarvan de technische uitvoering ook    vaak te wensen overlaat.  
Kortom producten die niet thuishoren in de wereld van de  
scheepsbouw. Innovatief denken en kennis van zaken  
hebben geleid tot een revolutionair type snelafsluitende  
afsluiter, onderhoudsvrij, robuust, compact en  
geconstrueerd volgens de strenge eisen van de  
belangrijkste classificatiebureaus. Het ontwerp  
heeft opmerkelijke constructie details. De  
afsluiter is onder alle omstandigheden met het  
gietijzeren handwiel te openen of te sluiten.  
Door de geheel gesloten constructie zijn alle  
bewegende delen en de bedieningscilinder  
beschermd tegen mechanische    beschadigingen  
en het indringen van vuil. Uniek is de  
mogelijkheid om, bij een volle bunker, de  
bedieningscilinder traploos 360° te draaien  
zodat het aansluiten van de bedieningskabel of  
hydraulische leiding zeer eenvoudig en altijd op  
de juiste plaats kan gebeuren. De nodulair gietijzeren  
afsluiter met bronzen klep en zitting heeft een stalen opbouw  
en een Viton O-ring spindelafdichting. Optioneel is een  
mechanische standaanwijzer verkrijgbaar. Deze standaanwijzer is direct met de klep  
verbonden en toont dus de werkelijke open / dicht stand.  
 

Voor het    op afstand sluiten van de hydraulisch bedienbare afsluiter heeft Inval een  
nieuw type 1-delige en 3-delige impulsunit in het programma. De 1-delige unit heeft de  
mogelijkheid om maximaal zes afsluiters gelijktijdig te bedienen.  
 

De snelle levertijd en de aantrekkelijke prijs maken uw keuze eenvoudig, rest u nog  
ons uw aanvragen te sturen. 
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Inval Industrial Valves Holland B.V., dé specialist in scheepsbouwafsluiters 
uit Papendrecht, heeft voor de scheepvaart magnetisch werkende peiltoestellen  
in productie. De toestellen voldoen aan de eisen en voorschriften van alle  
belangrijke keuringsinstanties en zijn leverbaar in elke gewenste lengte en  
uitvoering. Het huis is vervaardigd uit roestvast staal AISI 304, de niveauschaal is  
van aluminium met de mogelijkheid om eenvoudig instelbare eindschakelaars  
voor signalering en alarmering te kunnen aanbrengen, zelfs na montage aan de  
brandstof tanks. De rood/wit gekleurde niveauschaal is duidelijk afleesbaar en  
heeft de mogelijkheid voor elektronische 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  
montage eenvoudig. 
 
Ook een serie verticale niveauschakelaars voor het sturen van pompen of afsluiters  
en niveaumeting met een op afstand uitleesbare elektronische display is leverbaar.  
Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van dezelfde betrouwbare en eenvoudige  
techniek. 
 
 
 
In het programma is ook een tweetal vlotterschakelaars met toebehoren  
opgenomen voor signalering of alarmering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snelle levertijden en aantrekkelijke prijzen maken uw keuze eenvoudig. Stuur ons uw aanvragen. 



Inval Industrial Valves Holland, dé specialist in  
scheepsbouwafsluiters uit Papendrecht, kijkt door de 
ogen van professionals en gebruikers kritisch naar de 
afsluiterbedieningen die in de markt worden  
aangeboden. Het viel op dat veel leveranciers  
constructies aanbieden waarvan de technische  
uitvoering te wensen overlaat, kortom producten die 
niet thuishoren in de wereld van de scheepsbouw.  
 
Kennis van zaken heeft geleid tot een serie mechanische 
afstandsbedieningen voor afsluiters, onderhoudsvrij en 
robuust, waarbij degelijkheid en kwaliteit voorop staan. 
Roestvast stalen spindels, bronzen lagerbussen en  
standaanwijzer, Viton O-ringen en gietijzeren of  
roestvast stalen handwielen zijn standaard.  
Uiteraard is maatwerk ook mogelijk. 
 
De eigen fabricage maakt snelle levertijden en  
aantrekkelijke prijzen mogelijk en maakt uw keuze  
eenvoudig.  
 
Stuur ons uw aanvragen. 

Inval Industrial Valves Holland B.V. 
 
telefoon / phone  # 31 (0) 78 6411500 
telefax / facsimile  # 31 (0) 78 6413913 
e-mail  info@invalholland.com 
website  www. invalholland.com 
 

wijzigingen voorbehouden - modifications reserved 

Inval Industrial Valves Holland B.V. 



Inval Industrial Valves Holland B.V. dé    specialist    in    scheepsbouwafsluiters    uit    Papendrecht    
heeft voor de scheepsbouw een aantal speciale, moeilijk verkrijgbare artikelen ontwikkeld. 
Voor snelle vaartuigen, welke veelal in aluminium worden gebouwd, is een reeks aluminium 
appendages ontwikkeld waaronder in eigen beheer gegoten filters uit zeewater bestendig  
aluminiumAlSi12.  
 
Voor de leidingbouw levert Inval aluminium flenzen volgens DIN 2642 PN10. Deze speciale 
flenzen zijn 30% lichter dan traditionele stalen flenzen. De flenzen zijn voorzien van een  
60 - 80 micron epoxy coating, grijs RAL 7031. 
 
Technische informatie 
Aluminium legering GAlSi12CuFe 
Treksterkte 180 - 215 N/mm2 
Rekgrens 100 - 130 N/mm2 
Elasticiteit 2 - 5 % 
* Andere maten leverbaar (C) 
 
Korte levertijden en aantrekkelijke prijzen maken uw keuze eenvoudig. Stuur uw aanvragen. 
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DN DE ø C ø D b Kg. 

 25 28-30 34 115 16 0,220 

 32 35-38 40 140 18 0,360 

 40 43-44,5 48 150 18 0,410 

 50 53-56 58 165 18 0,480 

 65     69 73 185 20 0,670 

 80 84-86 90 200 20 0,740 

100 104-106 110 220 20 0,840 

125 129-131 135 250 22 1,080 

150 154-156 160 285 22 1,400 

200 204-206 212 340 24 2,000 

DN DE ø C ø D b Kg. 

25/33,7 33,7 34 115 16 0,210 

32/42,4 42,4 46 140 18 0,350 

40/48,3 48,3 54 150 18 0,400 

50/60,3 60,3 65 165 18 0,460 

65/76,1 76,1 81 185 20 0,630 

80/88,9 88,9 94 200 20 0,720 

100/114,3 114,3 119 220 20 0,770 

125/139,7 139,7 144 250 22 1,000 

150/168,3 168,3 173 285 22 1,250 

200/219,1 219,1 225 340 24 1,800 

Fig.IN 1187E 
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