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Vynikající konstrukční vlastnosti spolu s 

důkladnou kontrolou kvality zajišťují, že 

nepřekonatelně široký sortiment produktů 

APV nabízený společností SPX splňuje 

požadavky nejpřísnějších mezinárodních 

hygienických standardů.  Ve světle 

vzrůstajících nároků zákazníků z celého 

světa na dodávky bezpečných a kvalitních 

potravin jsou všechny produkty společnosti 

SPX navrženy s ohledem na snadné čištění 

a minimalizaci spotřeby drahých zdrojů, jako 

jsou například energie. Sortiment výrobků 

značky APV zahrnuje široké spektrum 

čerpadel, ventilů, výměníků tepla, mísičů a 

homogenizátorů určených pro potravinářský 

průmysl, mlékárenství a pivovarnictví a dále 

též pro chemický průmysl, zdravotnictví, 

zpracovatelskou farmacii a těžký průmysl.

apli kace

Ventily s jedním sedlem DELTA MS4 jsou určeny pro aseptické výrobní  

systémy, například pro aseptické systémy pro plnění za studena, využívané  

v potravinářském průmyslu a k výrobě nápojů, při nakládání s produkty  

v následných procesech v mlékárenských UHT zařízeních nebo ve 

farmaceutických aplikacích. 

Ventily s jedním sedlem DELTA MSP4 jsou navrženy speciálně pro aseptické 

aplikace, ve kterých není přípustné použití elastomerů pro produktem  

smáčené zóny.

Ventily DELTA MS4 a DELTA MSP4 jsou k dispozici jako uzavírací nebo přepínací. 

vlastnosti  a výhody 
•	 Vhodné pro veškerá média používaná v potravinářském a farmaceutickém 

průmyslu.

•	 Odolné provedení

•	 Možnost využití ve vysokotlakých aplikacích 

•	 Možnost využití v aplikacích využívajících vysokých teplot

•	 Dlouhá životnost membrány 

•	 Řada konfiguračních variant tělesa ventilu umožňuje kompaktní a úspornou 
integraci do systému při současné minimalizaci výskytu „mrtvých ploch“.

•	 Okamžitá detekce závad membrány

•	 Nižší pořizovací náklady na náhradní díly v porovnání  
s níže zmíněným

•	 Splňují nejpřísnější hygienické požadavky

•	 Osvědčení 3A a EHEDG 

•	 Membrána a hřídel membrány (DELTA MSP4) – osvědčení USP třídy VI

•	 Možnost vylepšit produkt DELTA M3/M4 na DELTA MS4 a DELTA MP4  
na DELTA MSP4

•	 Volitelná možnost dodávky s technologií řízení APV Control Unit včetně variant 
Direct Wired nebo Fieldbus.

Společnost APV je předním inovátorem řešení s 

více jak 50letou zkušeností v oblasti vývoje a výroby 

ventilů. Od dodávek konstrukčních prvků po kompletní 

návrh a konstrukci procesu se svým zákazníkům 

vždy snažíme pomáhat při zvyšování výkonnosti a 

ziskovosti jejich výrobního zařízení.  Díky dlouholetému 

intenzivnímu vývoji produktů v celosvětovém měřítku 

dokáže společnost APV nabídnout kompletní sortiment 

hygienických ventilů pro pivovarnictví, mlékárenství, 

potravinářství, výrobu nápojů, chemický průmysl, 

zdravotnictví a farmacii.

Aseptické ventily s jedním sedlem s 
membránovým podpůrným systémem 

Společnost SPX se zaměřuje na dodávky 

udržitelných řešení, která překonávají 

očekávání zákazníků, co se hodnoty  

a návratnosti týče.

•	 Omezení plýtvání a ztrát

•	 Opakovaná využitelnost zdrojů

•	 Vyšší kvalita vstupních surovin

•	 Snížení spotřeby vody a energie

•	 Bezpečnost a spolehlivost produktů

•	 Společenská odpovědnost 

Jen velmi těžko byste u jiných dodavatelů 

hledali komplexnější portfolio vybavení 

pro zpracovatelský průmysl. Řada našich 

výrobků využívá patentovaných součástí a 

naše úsilí v oblasti výzkumu a vývoje přináší 

ovoce v podobě stále nových přelomových 

technologií.  Jakmile se rozhodnete pro 

vybavení od nás, získáte více než pouhý 

produkt – získáte také partnera. 
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tech n ické ú daJ e 

kovové části:

Skříň je vyrobena z 
vySoce odolné nerezové 
oceli aiSi 316l (1.4404) S 
povrchovou úpravou 
pro produktem Smáčené 
zóny ra 0,8 μm. veškeré 
produktem neSmáčené 
SoučáSti z nerezové oceli 
jSou vyrobeny z nerezové 
oceli aiSi 304 (1.4301).

těsnění sedla: epdm, hnbr, Fpm nebo vQm

MeMbrána: ptFe-tFm 1705
Fda21cFr177.2600

hřídel MeMbrány (Msp4): ptFe-tFm 1705
Fda21cFr177.1550

tlak servisního vzduchu: max. 8 bar,
m in. 6 bar

tlak v potrubí: max. 10 bar

provozní teplota: max. 135 °c

sterilizační teplota: 140 °c epdm, hnbr  
(krátkodobě) 

nový pod pě r ný systé M ve nti látor u 

Řada aseptických ventilů DELTA MS4/MSP4 je 
vybavena novou pružnou membránou vyrobenou z PTFE 
s mechanismem podpěry ventilátoru pro větší odolnost a 
pružnost. Odolnost a pružnost jsou podstatné vlastnosti, 
neboť ventily mohou být slabinou aseptického výrobního 
řetězce. U běžných aseptických ventilů může pohyb 
pružného prvku pod tlakem způsobit relativně rychlé 
opotřebení. Dochází tak ke zvýšení rizika úniků, které 
mohou znehodnotit celou výrobní dávku. 

Dosud nevyřízená patentová žádost týkající se inovativního 
mechanismu podpěry ventilátoru membrány zdůrazňuje 
skutečnost, že výrobek DELTA MS4/MSP4 využívá 
ojedinělou technologii.  
Nový mechanismus podpěry ventilátoru omezuje 
vliv provozního tlaku na membránu, čímž významně 
prodlužuje její životnost a zvyšuje integritu výrobního 
procesu. Mechanismus podpěry ventilátoru také zaručuje 
spolehlivost provozu při vysokém provozním tlaku. Případné 
závady membrány jsou okamžitě signalizovány na vnější 
straně zařízení, což umožňuje přijmout okamžitá nápravná 
opatření a snížit tak výrobní ztráty. 

venti látor ve spodní poloze  

(venti l  uzavřen)

venti látor ve střední  poloze  

(venti l  zpola otevřený)

venti látor v  horní  poloze  

(venti l  plně otevřen)

Typické aplikace 

potravinářství a výroba nápojů

Mlékárenství

Farmaceutický průmysl

Podpěra membrány v podobě pevné skříně ventilátoru 
(černá) a ventilátor s vratným pohybem (červená)



4 

Vodicí tyč

Třmen

Horní hřídel

Těsnění sedlaSpodní hřídel

Jednovrstvá 
membrána z PTFE/TFM

Ventilátor se zpětným 
pohybem pro 
podpěru membrány

Pevný ventilátor 
podpěry membrány

Indikátor úniku

Bezúdržbový pohon

Spojka hřídele

Volitelná řídicí 
jednotka

d e lta M s4

Čištění a sterilizace produktu DELTA MS4/MSP4 systémem   clean-in-place (CIP) a sterilization-in-place (SIP)
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Na rozdíl od běžných elastomerů umožňuje 

membrána vyrobená z PTFE využití širokého 

spektra čisticích prostředků a výrobků při vyšších 

teplotách, než by dovolovaly jiné materiály 

membrán. Díky tomu je možné provádět rychlejší 

čištění systémem CIP a zajistit spolehlivé 

výsledky čištění a sterilizace membrány a dalších 

produktem smáčených povrchů.

Přišroubovaný uzávěr skříně zajišťuje těsnost a 

ani po provedení mnoha cyklů SIP nevyžaduje 

další dotažení. Otevřená geometrie konstrukce 

kulového tělesa ventilu eliminuje slepé konce 

a vzduchové kapsy, což zvyšuje účinnost a 

spolehlivost čištění a sterilizace systémem  

CIP a SIP.

Čištění a sterilizace produktu DELTA MS4/MSP4 systémem   clean-in-place (CIP) a sterilization-in-place (SIP)

ventilátor se  
zpětným pohybem

elastomerový o-kroužek

membrána z ptFe

hřídel se zpětným pohybem

vnější  těsnění  tělesa venti lu a membrány

víko

těleso ventilu

elastomerový o-kroužek

membrána z ptFe

oválné těleso ventilu

přišroubovaný uzávěr skříně

vnitřní těsnění membrány a hřídele se zpětným pohybem
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6. Dimensions / Weights

7 Diaphragm valve with ,,fan support”
DELTA MS4

Operating manual UK-rev. 2

UK
DELTA MS4 - UK-2.qxp / 07.2009
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DN A A1 B ø Di F H ø K L L1 weight in kg
25 419 347 19 26 50 32 86 469 470 4,2
40 466,5 394,5 28 38 67 44 126 533,5 538,5 7,1
50 472,5 400,5 34 50 72 56 126 544,5 562,5 7,1
65 529 457 42 66 85 74 189 614 645 7,9
80 538 466 49,5 81 98 91 189 636 678,5 14,2

100 555 483 59 100 111 110 189 666 724 15,2
Inch

1” 417 345 17,3 22,2 50 28,6 86 467 463 4,2
1,5” 465 393 26,5 34,9 67 41,1 126 532 532,6 7,1

2” 471 399 32,9 47,6 72 53,8 126 543 557,7 7,1
2,5” 526 454 39,1 60,3 85 68,3 189 611 633,4 7,9

3” 532 460 45,0 72,9 100 80,1 189 632 657,1 14,5
4” 554 482 57,8 97,6 111 107,6 189 665 719,4 15,2

M41 M42

dimensions in mm

6.1.  Single seat diaphragm valve

ME41

ME43 ME44

ME42

m
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ME41

ME43 ME44

ME42

m

d n a
M M

a1
M M

ødi
M M

F
M M

øk
M M

d
M M

h Mot-
nost  
v kg

25 419 347 26 50 86 469 4,2

40 466,5 394,5 38 67 126 533,5 7,1

50 472,5 400,5 50 72 126 544,5 7,1

65 529 457 66 85 189 614 7,9

80 538 466 81 98 189 636 14,2

100 555 483 100 111 189 666 15,2

palce

1" 417 345 22,2 50 86 467 4,2

½" 465 393 34,9 67 126 532 7,1

2" 471 399 47,6 72 126 543 7,1

2½" 526 454 60,3 85 189 611 7,9

3" 532 460 72,9 100 189 632 14,5

4" 554 482 97,6 111 189 665 15,2

 

roz M ě ry

MS41

d e lta M s41 a M s42 s ř ídicí  jednotkou cu4

MSE41

MST41

MS42

MSE42

MST42

MSE43

MSE44

MSES45

MSES46

MSES47

MSES48

kon Fig u race tě le s
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pohon

Ventily DELTA MS4/MSP4 se ovládají pomocí 

pneumatického pohonu nebo volitelně také ručně. 

Pohon je vyroben z nerezové oceli AISI 304 (1.4301).  

Je bezúdržbový a vztahuje se na něj pětiletá záruka. 

Konstrukce pohonu umožňuje provoz v režimu „normálně 

uzavřeno” (NC) nebo „normálně otevřeno” (NO) bez nutnosti 

dalších úprav.

Rozdílné sestavy pohonu umožňují následující provedení: 

•	 NC (normálně uzavřeno): pohon je normálně uzavřen; 
vzduch zvedá, pružina uzavírá

•	 NO (normálně otevřeno): pohon je normálně otevřen; 
vzduch zavírá, pružina otevírá

ř í d icí  J e d notka d e lta cu

Produkty DELTA MS4 a MSP4 jsou standardně dodávány 

včetně držáku snímače polohy nebo řídicí jednotky (volitelné).

Řídicí jednotka funguje jako rozhraní mezi řízením procesu  

a provozním ventilem a řídí elektrické a pneumatické signály. 

K dispozici jsou následující provedení:

•	 Direct Connect

•	 AS-rozhraní

•	 Profibus

•	 Device Net 

Řídicí jednotky APV DELTA CU jsou velmi odolné, nenáročné 

na údržbu a jsou určeny k provozu v náročných podmínkách. 

Signální data jsou díky vnějším LED kontrolkám dobře 

viditelná.

řada ve nti lů apv d e lta

S vědomím toho, že ventily jsou klíčovou součástí každého 

zpracovatelského zařízení,  byla řada ventilů APV DELTA vyvinuta 

a přizpůsobena trvale  

rostoucím nárokům na:

•	 bezproblémový průtok produktů 

•	 kompletní řízení průtoku 

•	 bezpečné oddělení kapalin 

•	 dokonalé čištění  

Pro každou oblast a aplikaci existuje komplexní ventil APV. Řada 

ventilů APV DELTA je rozsáhlá a variabilní. Zahrnuje různé typy 

ventilů od klapek po sedlové ventily.  Ve svém portfoliu máme 

provozní ventily jako jsou bezpečnostní ventily, vakuové ventily, 

vzorkovací ventily, přetlakové ventily a regulační ventily.



spX Flow technology 

Zechenstraße 49

D-59425 Unna

Německo

Telefon:  +49(0) 23 03 / 108-0 

Fax:  +49(0) 23 03 / 108-210

Společnost SPX si vyhrazuje právo použít nejnovější konstrukce a úpravy materiálu, aniž by měla povinnost tuto skutečnost oznámit.

Parametry návrhu, konstrukční materiály a rozměrové údaje uvedené v této publikaci jsou určeny pouze pro vaši informaci a nelze je považovat za závazné bez písemného 

potvrzení. O dostupnosti výrobků ve vašem regionu se informujte u místního prodejce. Další informace získáte na www.spx.com. 

Zelený znak „>” je ochranná známka společnosti SPX Corporation, lnc.

APV-8036-CZ  Verze: 03/2012  Vydáno: 06/2012         © 2009, 2012 SPX Corporation

o s polečnosti s pX

Společnost SPX (NYSE: SPW) se sídlem v Charlotte v Severní Karolíně je jako přední výrobce v řadě průmyslových odvětví zařazena do celosvětového žebříčku Fortune 500. 

Další informace získáte na stránkách www.spx.com.

DELTA  MS4/MSP4
Jednosedlový aseptický venti l

Globální působnost
usa
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25 International Business Park
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eMea
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The Beehive, City Place

Beehive Ring Road

Gatwick, West Sussex RH6 0PA

Velká Británie 

+44 (0) 1293 527 777


