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I. РЪКАВИ /LOADING ARMS/ 

OPW / CIVACON е водеща в 
производството на ръкави за пълнене. 

Предлагаме голямо разнообразие от 
ръкави за Дизел, бензин, LPG, биодизел, 
алкохол, химически продукти, хранителни 
продукти и други производства. 

Предлагаме ръкави за долно 
пълнене, горно пълнене, за отвеждане на 
пари, с различни степени на свобода, под 
различно налягане, за различни химикали и 
реактиви, с подгряване, с конусно 
уплътнение за горно пълнене и др. 

Предлагаме и пълна гама от 
резервни части и аксесоари за ръкавите. 

Основните типове ръкави са дадени 
на схемата в дясно. Към тях се добавят 
желаните аксесоари, заземителни 
устройства и други, които са в проекта на 
точките за пълнене. 

За повече информация и безплатна 
консултация, моля, обадете се на телефон 
02 / 973 2767. 

1.1. Ръкави за долно пълнене 

ВИДОВЕ 
HSL32F - стандарт 

 

VSL32F – Отвеждане на пари 

 
HSL32F-ST40 Ръкав за долно пълнене, 4”, 

стоманен 
VS32F-ST40 Ръкав за отвеждане на пари, 

4”, стоманен 
HSL32F-ST30 Ръкав за долно пълнене, 3”, 

стоманен 
VSL32F-ST40 Ръкав за отвеждане на пари, 

4”, стоманен, с чупещо се  
първо рамо 
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G33F 

 

M32F – За ЖП 

 
Размерите, диаметъра, материала на ръкавите са по поръчка.  

Аксесоари: 
 
API куплунг 1005ED.  С пет зъба по европейските норми, лесен за работа. 
Дълъг живот. Лесна поддръжка. Завършва на стандартен фланец TTMA.  
Предлагаме пълен набор от резервни части. 
1004D2SRK-0402 Ремонтен комплект за 1005ED. Включва всички 

уплътнения и части, части подложени на износване 305,00 лв. 

H31091M Вълнообразна пружина, от неръждаема стомана 89,00лв. 

H30212M Спираловиден пин за дръжката на API1005ED. 
Стомана/цинк 5,00лв. 

 

 

Куплунг за отвеждане на пари. Елемент от ръкава за отвеждане на пари.  

 
 

 
Отсекателни клапани (BREAKAWAYS). Предпазват ръкава от 
повреда и базата от разлив, когато камиона тръгне без да е откачен API 
куплунга. По-подробно описание в глава „ОТСЕКАТЕЛНИ КЛАПАНИ. 
BREAKAWAYS” и в каталог „ФИТИНГИ”, глава „Отсекателни 
клапани. 

 

Покривала (чохъли) за висящия ръкав за долно пълнене.  
Различни цветове с надпис. Закопчават се с цип и ключалка. 
Предпазват оператора от охлузване от ръкава кактто и ръкава от 
нараняване при удари с другите ръкави. Надписа е до 10 букви. 

RHC-1000 Едноцветен, 4”, 1000мм 
RHC-1500 Едноцветен, 4”, 1500мм 
RHC-2000 Едноцветен, 4”, 2000мм 
RHC-2500 Едноцветен, 4”, 2500мм 
 
 
 

633CPP-4040-FT 4x4” TTMA 610.00 
633CPP-AL40-PRX 4x4” с proximity датмик и 10м кабел  
H08945M Уплътнение 4”, BUNA за 633CPP 7,50 
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Стойка за паркиране Parking post. Стойка за закрепване на API куплунга от ръкава за долно 
пълнене. Предпазва ръкавете от удари един в друг ако висят във въздуха.  
Към стойката опционално може да се добави датчик за паркирана 
позиция. 
PARTS0007 – Стойка за ръкав за горива 
PARTS0008 – Стойка за ръкав за отвеждане на пари. 
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1.2. Ръкави за горно пълнене 
Типове: OPW Market предлага четири основни типа ръкави за горно пълнене: 

Е32RF, C32RF, B32RF, B33RF,  
Допълнително оборудване: конусни уплътнения за отвеждане на изпарения, 

сензори против препълване, подгряване, T-deflector, съд за събиране на капки, паркинг 
позиция и други.  

Приложение. Ръкавите са приложими за петрол, киселини, основи, битум, етанол, 
метанол, хранителни субстанции и др. 

Елементи. Елементите са производства на OPW Engineered Sytems. Високо 
надеждни и доказали ефективността си в практиката: шарнири, клапан за пълнене с 
вакуум прекъсвач, балансьор, T-Deflector и др. 

Основни типове: 
E32RF 

 

C32RF 

 
B32RF 

 

B33RF 

 
Обхват при различните типове ръкави 
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1.3. Ръкави за LPG 
OPW Market предлага ръкави за LPG, 

съобразени със съвременните изисквания при 
пълненето с LPG. 

Предимства:  
- Удобни и леки за работа. Проектирани са 

да са максимално ергономични.  
- Заемат малко място. Имат три 

шарнира.  
- куплират се фланцово, ACME, DRYDIS, 

DDC или по друг стандарт,   
- Отговарят на противопожарните 

изисквания: екипирани са с DN15PN40 
антистатичен клапан за изпускане на налягането 

- Отговарят на нормите за безопасност: 
оборудвани са с BREAKAWAY клапан в 
максимално крайна позиция 

- Възможност за добавяне на 
допълнителни аксесоари: огнепреградители, бътерфлай клапани, клапани за налягане и др. 

 

1.4. Аксесоари 
 
884-0080 Масло за шарнири 33,00 
H00793M Главно уплътнение за ляти шарнири 4”, Viton-A (36xx, 37xx, 

38xx,…) 
11,00 

SL-VG-0003 Главно уплътнение за изработени шарнири 4”, Viton-GFTL (34xx) 68,00 
H06765M Предпазно уплътнение за ляти шарнири, 4”, материал - FELT 4,00 
H30582M Главен уплътняващ диск за клапан 6429-AL30. NBR 163,00 
C20155AH Водещ диск за 6429-AL30. Алуминий 260,00 

OPW  Market предлага пълна гама от датчици против препълване, заземителни устройства, 
конусни уплътнения за отвеждане на пари, подгряване на тръбите, шарнири, и други резервни 
части и аксесоари. 
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II. СТЪЛБИ ЗА ЕСТАКАДА /STEP UNITS/ 
OPW Market предлага ергономични и 

удобни стълби за естакада за пълнене на 
авто- и ЖП- цистерни.  

С 3, 4 или 5 стъпала, като последното 
е подвижно. Оборудвани са с амортисьор. 

Отгаварят напълно на европейските 
изисквания за безопасност на персонала. 

Предлагаме и стълби с оградено и 
разширено място за работа на персонала 
върху цистерната. 

Отговарят на изискванията за 
безопасна работа и противопожарна 
защита – ATEX.  
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III. ЗАЗЕМЯВАНЕ И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПРЕПЪЛВАНЕ 
OPW Market предлага пълна гама от монитори за заземяване и против препълване, 

отговарящи на изискванията на директивите на 
Европейския съюз за опазване на атмосферния 
въздух. 

Европейския парламент през 20.12.1994 
приема директива 94/63/EC за контрол на 
емисиите на огганични вещества при съхранение 
и транспорт. 

По важните точки са:  
· 4.3. Цитираните конектори трябва да са 

разположени само от едната страна на 
превозното средство.  

· 5. Защитно заключване   
· 5.1. Пълненето е забранено докато няма 

разрешителен сигнал от  комбинирания 
монитор за препълване и заземяване. В 
случай на препълване или загуба на 
заземление, контролния блок трябва да 
затвори вливния клапан. 

· 5.2. Пълненето е забранено докато маркуча за пари не е сварзан към камиона и не е 
осигурено свободното преминаване на парите към системата за пари на петролния 
терминал .  
 

 
МОНИТОРИ ЗА БАЗА 

 

8800E 
8-канален термисторен и 12-канален оптически монитор с 
диагностичен дисплей и IR BY-PASS ключ. Включва 
проверка за заземяване по EN13922.  

8800E-CC/OP 

8-канален термисторен и 12-канален оптически монитор с 
диагностичен дисплей и IR BY-PASS ключ. Включва 
проверка за заземяване. Коплектован с  7100E – оптичен 
куплунг и кабел 

8800E-CC/TP 

8-канален термисторен и 12-канален оптически монитор с 
диагностичен дисплей и IR BY-PASS ключ. Включва 
проверка за заземяване. Коплектован с 7400E  - 
термисторен куплунг и кабел 

8800E-CC/OTP/D 

8-канален термисторен и 12-канален оптически монитор с 
диагностичен дисплей и IR BY-PASS ключ. Включва 
проверка за заземяване. Коплектован с оптичен и 
термисторен куплунг, кабел и два отсекателя 

 

MT30 Монитор за проверка за заземяване. Макара, кабел и 
щипки  
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КУПЛУНЗИ И КОРДИ 
 7100-7100  BLUE POLY OPTIC PLUG WITH 30 FT 10-CONDUCTOR COILED 

CORD  
 7100S  Оптичен куплунг с 9м 10-жилен прав кабел  

 

7100E  Оптичен куплунг с 9м 10-жилен спирално навит кабел 

 

7110-7110  Оптичен куплунг 

 7150-7150 ROM  Закачалка за 7100 
 7220-7220  BLACK CABLE FEET, 10-CONDUCTOR, COILED  
 7250-7250  BLUE CABLE, 20 FEET, 10-WIRE, COILED,  
 7300-7300  GREEN POLY THERM. PLUG WITH 30 FT 10-CONDUCTOR 

CORD  

 

7300S  GREEN POLY THERM. PLUG WITH 30 FT 10-CONDUCTOR 
STRAIGHT CORD  

 

7300E  GREEN POLY THERM. PLUG, 30 FT 10-CONDUCTOR, COILED 
CORD  

 

7310E  API PATTERN THERMISTOR PLUG, 10-PINS  

 7350-7350  STORAGE HANGER FOR 7100 WITH GREEN THERMISTOR 
PLUG  

 7400E Куплунг, EURO (4P) Черен, 10-жилен, навит по EN13922 

 7450-7450  Закачалка за 7400 WITH GREEN THERMISTOR PLUG, 4-J-
SLOT  

 7500-7500  Разклонителна кутия 
 7510-7510  Разклонителна кутия с отсекателен клапан 
 7511E  Разклонителна кутия с два отсекателни клапана  
 7540-7540  Разклонителна кутия със сонда 
 7720-7720 Заземителни щипки с кабел 
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IV. ПОМПИ  
OPW Market представя богата гама от качествени и надеждни помпи , производство на 

BLACKMER, компания собственост на DOVER, USA. 
BLACKMER помпи са водещи във много отрасли като: LPG, химическо производство,  

Рафинерии, Петролна промишленост, Хранително – вкусова промишленост, транспорт и др. 
BLACKMER е глобален лидер при трансфера на флуиди в леката петролна промишленост и 

биодизела. Blackmer помпите са водещи, защото са високоефективни и надеждни, с ниска цена за 
жизнен цикъл, с предимства при трансфера на продуктите.  

За пример най-големия консуматар на дизел – американската армия, има спецификация на 
BLACKMER помпи на всеки нейн кораб през последните 50 години.  

 

 

4.1. ЛАМЕЛНИ ПОМПИ 
Едни от най-разпространените помпи. При въртеливо 
движение задвиждани от центробежните сили ламелите 
излизат от местата си и изтласкват флуида.  
Широко използване са при транспортиране на горива и LPG. 
Работят при висок вискозитет на флуида. 
Предлагат се с различни материали и уплътнения в 
зависимост от флуида. Ремонтнопригодни са и лесни за 
поддръжка. Имат опция за подгряване. От чугун, стомана, 

неръждаема стомана.  Намират широко приложение в индустрията: 
 

 
ProVane 
Ductile iron or Stainless Steel motor-speed pumps for process applications where 
efficiency, performance and value are desired. 

GX 
Cast iron pumps with integral gear reducers for clean, non-corrosive industrial liquids 
and petroleum products 

X 
Cast iron pumps for clean, non-corrosive industrial liquids and petroleum products 

HXL 
Ductile iron pumps for high volume transfer of non-corrosive liquids from thin solvents 
to heavy oils and molasses. 

ML 
Ductile iron pumps for everything from thin, non-lubricating solvents to highly viscous 
liquids or abrasive slurries 

SMVP 

Масла Горива 

Битум, асфалт 

Бои, разтворители, смоли,... 

Лепила, сапуни,.. Глюкоза, меласа, грес,.. 

Шоколод, 
растителни масла 

• Разтоварване 

• Товарене 

• Трансфер 

• Впръскване 
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Stainless Steel pumps with seal-less magnetic couplings to meet the need for zero shaft 
leakage when handling expensive, hazardous or hard to seal fluids. 

NP 
General purpose pumps with many seal and material options offering maximum 
versatility for handling a wide variety of clean, non-corrosive liquids. 

SNP, SX 
Stainless Steel pumps for a wide variety of corrosive or caustic fluids. 

XL 
Ductile iron pumps with liners for use in refineries, lube oil plants and general industry 
for processing, filing and transfer applications. 

XLW 
Wear-resistant, ductile iron pumps for liquids with suspended abrasive particles such as 
oxide primers, inks, paints and adhesives. 

TX, TXS, TXD1200, TXH 
Cast iron transport pumps for clean, lubricating liquid petroleum products, biofuels or 
solvents 

TXV 
Cast iron transport pumps for high temperature and high viscosity applications. 

STX 
Cast iron transport pumps for high temperature and high viscosity applications. 

LG, LGL, TLGLF - 1.25”, 1.5”, 2”, 3”, 4” 
Ductile iron, UL-listed pumps for LPG or NH3 transfer applications. 

SGL -  1.25”, 1.5”, 2”, 3”, 4” 
Ductile iron pumps for liquefied gas transfer applications 

CRL 
Ductile iron pumps for liquid CO2 transfer applications. 

 

4.2. Ексцентрични помпи 
These pumps consist of a cylinder and a pumping element 
mounted on an eccentric shaft. As the eccentric shaft is rotated, 
the pumping element forms chambers within the cylinder, which 
increase in size at the intake port, drawing fluid into the pumping 
chamber. The fluid is transported to the discharge port where the 
pumping chamber size is decreased. This action squeezes the 
fluid out into the discharge piping. 
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4.3. ЦЕНТРОБЕЖНИ ПОМПИ 
The simplest type of centrifugal pump is the single stage machine 
that consists fundamentally of a rotating element, called an 
impeller, and a casing. Liquid is led to the eye or center of the 
impeller and is set into rotation by the impeller vanes. By virtue of 
centrifugal force the liquid is thrown from the rim or periphery of 
the impeller with a considerable velocity and pressure. The 
casing, which closely surrounds the impeller, has a volute shaped 
passage of increasing area, which collects the liquid leaving the 

impeller, and converts a portion of its velocity energy into additional pressure energy. 
This casing passage leads to the discharge nozzle of the pump where it is forced into the 
discharge piping. 
Дебит до 1022 m3/h 
Изходящ диаметър: от 1 ½” до 8”  
Използват се в: рафинерии за горива, производство и трансфер на химикали, 
бояджийска промишленост, хартиена промишленост, отпадни води, военни 
приложения  

 

4.4. ПЕРИСТАЛТИКОВИ (Маркучни) ПОМПИ 
The principle of the peristaltic hose pump is based on the 
alternating contraction and relaxation of the hose forcing the 
contents through the pump and into the discharge piping. A 
smooth wall, flexible hose is fitted in the pump casing and is 
completely squeezed between two shoes on the rotor and the 
inside of the pump casing. The rotating action moves the product 
through the hose at a constant rate of displacement without slip. 
The hose restitution after the squeeze produces an almost full 

vacuum that draws the product into the hose from the intake piping. The pump casing is 
half-filled with lubricant to cool the pump and lengthen the service life of the shoes and 
hose. Тъй като продукта контактува само с маркуча тези помпи са много 
подходящи за абразивни и корозиращи материали. 

 

4.5. КОМПРЕСОРИ ЗА ПРОПАН-БУТАН 
The reciprocating compressors create a low-pressure area in 
the compression chamber when the piston moves from the 
highest point of the stroke to the lowest point. Gaseous product 
(at a higher pressure) moves into the compression chamber. This 
volume of gas is then displaced when the piston moves to the top 
of the stroke. Equipped with high efficiency valves, ductile iron 
cylinders, self-adjusting piston rod seals and other robust 

features, these compressors are designed to provide maximum performance and 
reliability under the most severe service conditions. 
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4.6. ЛАМЕРНИ (ЛОПАТКОВИ) КОПРЕСОРИ 
This compressor incorporates simple, dependable, rotating 
sliding-vane technology to provide sustained performance 
pressures or vacuums for  off-loading liquids. A rotary vane 
compressor takes in atmospheric air through a high performance 
inlet air filter, and discharges the compressed air at a higher 
pressure into a cargo tank. The elevated pressure pushes the 
liquid out through the discharge piping. 

 

4.7. ВИНТОВИ КОМПРЕСОРИ 
Within the compressor body there are two screws with matting 
profile: a female and a male screw, female having concave 
inlets and the male with convex helical inlets. The screws 
rotate in opposite directions with the female screw receiving 
the driving power and transmitting this power to the male 
screw through a set of synchronization gears. 
As the screws rotate, the air is drawn into the inlet port and 
fills up the space between the screws. This phase is the 

Admission. The key phase is the Compression. It starts when the end of a male thread 
blocks the end of a female thread. The volume available between the compressor body 
and these two threads then progressively decreased during rotation. When this volume 
merges into the delivery outlet of the compressor, the third phase takes place, hence the 
Exhaust. 
Throughout this process, there is no contact between the screws. This means no wear, 
total reliability, and non-pulsating air delivery. These compressor/blowers can be used in 
either a Mobil or stationary application and can be driven by a PTO, electric motor, or 
hydraulic power system. A complete range of dedicated ancillary product is available to 
support this product line. 
По- подробна информация ще откриете в каталог „Оборудване за 
ЦИМЕНТОВОЗИ” 
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V. РАЗХОДОМЕРИ ISOIL 
5.1. Еднокамерни разходомери 

 

SBM 32, SBM 75 GPL, SBM 150 
- Високоточен разходомер за горива и много други продукти. 
- Дебит от 30 до 1500 l/min 
- Размери: 1 ½”, 2” и 3” 
- Материал алуминий, въглеродна стомана, железна сплав 
- Точност: +/- 0,1 % 
- Repeatability: 0,01% 
- Утвърден в България 

 

Серия BM  
- Високоточен разходомер за горива и много други продукти. 
- Дебит от 100 до 4000 l/min 
- Размери: 3”, 4” and 6” 
- Материал въглеродна стомана 
- Точност: +/- 0,1 % 
- Repeatability: 0,01% 
- Утвърден в България 

 

Серия BMV 
- Високоточен разходомер за горива и много други продукти. 
- Дебит от 100 до 4000 l/min 
- Размери: 3”, 4” and 6” 
- Материал въглеродна стомана 
- Точност: +/- 0,1 % 
- Repeatability: 0,01% 
- Вертикален монтаж с вграден обезвъздушител  
- Утвърден в България 

 

P4000 
- Високоточен разходомер за горива и много други продукти. 
- Високодебитен 4” еднокамерен разходомер 
- Тегло 54 кг 
- Дебит min. 200 max. 3000 лт/мин при вискозитет 3÷10 cSt. 
- Захващане ANSI 150 RF:  
- Точност: +/- 0,1 % 
- Repeatability: 0,01% 
- Утвърден в България 

 

5.2. Двукамерни разходомери 

 

Серия LBM 
- Високоточен разходомер за горива и много други продукти. 
- Двукамерен за високо налягане -  до 100 bar 
- Размери: 8” или 10” 
- Дебит: до 16000 l/min 
- Материал: въглеродна стомана 
- Точност: +/- 0,1 % 
- Repeatability: 0,01% 
- Утвърден в България 
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Серия BMD 
- Високоточен разходомер за горива и много други продукти. 
- Двукамерен за високо налягане -  до 100 bar 
- Размери: from 2” to 6” 
- Дебит от 50 до 4000 l/min 
- Материал: въглеродна стомана 
- Точност: +/- 0,1 % 
- Repeatability: 0,01% 
- Утвърден в България 

 

5.3. Разходомери от неръждаема стомана 
- Високоточен разходомер за горива и много други продукти. 
- Еднокамерен inox разходомер за съвместимост с много течности  
- Размери: 2” или 6” 
- Дебит: до 4000 l/min 
- Материал: Неръждаема стомана 316 
- Точност: +/- 0,1 % 
- Repeatability: 0,01% 
 
 

5.4. Гравитачни разходомери S9000. 
- Високоточен разходомер за горива и много други продукти. 
- Еднокамерен лек алуминиев разходомер  
- Low pressure loss for gravity discharge flow 
- Размери: 3” or 4” 
- Дебит: до 1300 l/min 
- Материал: алуминий 
- Специален нисък профил с високо ефективен пневматичен 
въздухоотделител  
- Точност: +/- 0,1 % 

- Repeatability: 0,01% 
- Утвърден в България  

5.5. Разходомери за LPG 
За LPG терминал 

- Високоточен 
разходомер за горива и 
много други продукти. 
- Дебит: от 100 до 4000 
l/min 
- Размери: 3”, 4” и 6” 
- Материал въглеродна 
стомана 
- Точност: +/- 0,1 % 
- Repeatability: 0,01% 

- Утвърден в България 

На газовоз 
Специално разработен 
за газовози с много 
предимства като: 
 
Проста инсталация 
Компактен 
Ниска цена за монтаж 
Защита при 
разтоварване 

Автоматичен въздухоотделител 
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5.6. Контролни отсекателни клапани. 
Контролен електромагнитен клапан ISOVALVE 
- Suitable for all light hydrocarbon liquids  
- One body for different possible function as:  

· multistep 
· one or two stages shut off  
· no return  
· flow rate control / limiting  
· pressure control /differential  
· pressure relief for by- pass 

- Electro-hydraulic valve control or electro-pneumatic control  
- Explosion proof execution 
- Nominal sizes from 3” to 10” 
Контролен електромагнитен клапан ISE 
Designed to drive the loading operations in tank –truckand tank –wagon gantries, the automatic valve 
ISE,consists of a diaphragm operated main valve and twosolenoid valves.The normally open (NO) 
solenoid connects the valvecover chamber to the upstream pressure, whereas thenormally closed solenoid 
(NC) connects the valve coverchamber to the downstream pressure.When ISE valve is driven by a truck 
loading supervisionsystem like VEGA flow computer it can be found in one ofthe following states:  
 
• When both NO and NC solenoids are energised, thevalve opens gradually. 
• When NC solenoid is de-energised but NO isenergised, the valve locks at the current position.  
• When NO and NC solenoids are de- energised, thevalve closes gradually. 
Пневматичен клапан 

- Подходящ за светли 
горива  
- Задвижван от ниско 
налягане. Подходящ за 
камиони  
- Двустепенен  
- Опция – с вграден 
възвратен клапан. 
- Материал: алуминий,  

- Размер: 2” и 3” 

Механичен клапан 
- Suitable for all light hydrocarbon 
liquids 
- Low torque actuation to fit all 
mechanical preset head including 
standard Veeder Root:  
- Two stage shut off and opening 
- Optional non return function build in. 
- Material alluminium, carbon steel or 
stainless steel 

- Nominal sizes from 2” to 4” 
 

5.7. Електронен управляващ блок VEGA II 
- Управлява едил или два разходомера 
- Функции: 

· Тотали  
· Преднабиране  
· Температурна компенсация  
· Компенсация по налягане  
· Вход за четене на плътност  
· Съобщения за грешки  

- EEx-d IIB T6 ATEX   
- Popular Veeder Root mechanical register direct replacement  
- Монтаж на разходомера или отдалечен  
- Комуникация с отдалечен компютър 
- Графичен дисплей с подсветка 
- Утвърден в България, разработен OIML съвместим 
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VI. ФИЛТРИ 
Y – ОБРАЗНИ 
Фланцови. Предлагат се от: Въглеродна стомана, Неръждаема стомана и Бронз. A machined, 
tapered seat ensures a perfect fit for the removable, stainless steel screen. 2" и по-големите са 
оборудвани с фланцов капак, уплътнение и тапа. 1 ½” и по-
малките са оборудвани с резбова капачка и уплътнение. Може да 
се инсталира във вертикална или хоризонтална позиция, като 
дренажа трябва да е в най-ниска позиция. 
 
Материали: 
Бронз – тяло и капак, ASTM B62 
Стомана – Тяло и капак, ASTM A216, Grade WCB 
Неръждаема стомана – Тяло и капак, ASTM A351, Grade CF8M 
Ductile Iron 
Филтъра е с размер 40 mesh от неръждаема стомана. Други размери също са възможни. 
 

 

Р-р Номер -MS -ST -SS -DI 
2" SFY-F02-     
3" SFY-F03-     
4" SFY-F04-     
6" SFY-F06-     
8" SFY-F08-     

10" SFY-F10-     
12" SFY-F12-     
      

 
КОШ 
Фланцови. 
Материал: Бронз, Стомана, Неръждаема стомана, Чугун. . 
  
Материали: 
Бронз – тяло и капак, ASTM B62 
Стомана – Тяло и капак, ASTM A216, Grade WCB 
Неръждаема стомана – Тяло и капак, ASTM A351, Grade CF8M 
Чугун -   
Филтъра е с размер 40 mesh от неръждаема стомана. Други 
размери също са възможни. 
 

 

Р-р Номер -MS -ST -SS -DI 
2" SFB-F02-     
3" SFB-F03-     
4" SFB-F04-     
6" SFB-F06-     
8" SFB-F08-     
10" SFB-F10-     
12" SFB-F12-     
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VII. МАРКУЧИ 
7.1. Композитни маркучи OPW CIVACON 

 
 

 

 
Приложение: 

За горива, масла, биогорива, в химическата 
промишленост, за бункероване, в хранително-вкусовата 
промишленост, транспорт на горива, хим. продукти, и 
други течности.  

В зависимост от приложението се избира материала 
на вътрешния слой, външния слой, вътрешната и външната 
спирала и накрайника. 

Предлагаме маркучите в няколко разновидности в 
зависимост от приложението им: 

Избор на маркуч: GGE-030040-FTDB 
1 2 3 4 5 

GGE- 0300 40- FT DB 

1. Име на продукта: GGE,  
2. Дължина: в сантиметри, четири разряда от 0100 до 3000 /100см до 3000см/. 
3. Размер: 10 – 1”, 15 – 1 ½”, 20 – 2”, 25 – 2 ½”, 30 – 3”, 40 – 4”, 60 – 6”, 80 – 8”, 99 – 10” 
4. Първи край: BF – резба; FT – фланец; KM – бърз конектор KAMLOK, TW, Storz; TD – куплунг 
с клапан: TODOMATIC, DRYDIS, DRYLOK, KAMVALOK, EPSILON 
5. Втори край: аналогично на 4.  
 
Накрайници 
OPW Market предлага композитните маркучи с 
монтирани накрайници: KAMLOK, TW, 
KAMVALOK, TODOMATIC или на фланец: PN, 
ASA, TW или друг тип. Към маркучите предлагаме 
отсекателни клапани и шарнири. 
 
 
 
 
 
 
  

Конструкция OPW Civacon маркучите са изработени от многослоен термоустойчив материал, който е 
непромокаем и предпазва от механични повреди. Имат вътрешна и външна метална жица. 

Електро 
проводимост 

За предпазване от статично електричество получено по време на използване всички 
метални части са електрически осигурени още по време на производството. 

Температура Работна температура от -30°C до +115°C, в зависимост от конструкцията. 

Накрайници Резба, на фланец или комплектовани с желан куплунг, отсекателен клапан, шарнир, 
куплунг с клапан от каталог „ФИТИНГИ”. 

Стандарти BS5842 - BS4089 - BS3492, US Coast Guard Regulations and TÜV. 

Размери ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10” 

Налягане 7, 10, 14 bar 
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7.2. Аксесоари за маркучи 
 

Шайби против износване: Кожух за нагряване 
ДЪРЖАЧ ЗА МАРКУЧ: 
 от 1” до 12” 

  

 
 

7.3. Каучукови маркучи Parker 

OPW market предлага пълна гама от висикокачествени индустриални каучукови маркучи, производство на 
Parker Hannifin за:  

- строителни материали: цимент, бетон, хоросан, пясък и др. 
- храни: мляко, вино, бира, алкохол и др. 
- аспирация: на прах, замърсен въздух, пушек и др. 
- химикали: основи, киселини и др. 
- пожарогасители 
- горива 
- въздух 
- вода 

Повече информация ще намирите в каталог „МАРКУЧИ” 
Фитинги за маркучите ще намерите в каталог „ФИТИНГИ”. 
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VIII. НАБЛЮДАТЕЛНИ СТЪКЛА 
OPW Engineered Systems е водеща в производството на наблюдателни стъкла. 

Предлагаме различни модели и изработка. 
За повече информация и точен модел, моля, обадете се на телефон 02 / 973 2767. 

Видове: 

 

  

 

Серия 1400&1500 Серия 1700 Серия 1600 Серия 1300 
 

Формула за избор на наблюдателно стъкло: 
1 2 3 4 5 6 7 8 

14 4 1- SS 30- VI- FA  
 

1.Серия 2.Тип материал 3.Индикатор 4.Материал 

13=Серия 1300 
14=Серия 1400 
15=Серия 1500 
16=Серия 1600 
17=Серия 1700 

2=Въгл. стомана 
3=Бронз 
4=Неръжд.стомана 
5=Меко желязо 

0=Плосък 
1=Перка(от ¼” до 4”) 
2=Стрелка 
3=Падаща тръба 
4=Само за 1600, с размери: ¼”, ⅜”, ½” 

ST= Въгл. стомана 
BR= Бронз 
SS= Неръжд.стомана 
DI= Меко желязо 

5.Размер 6. Уплътнение 7.Връзка 8.Втори край 
01=½”       20= 2” 
02=¼”       30= 3”  
03=⅜”       40= 4”      
05=½”       60= 6” 
07=¾”       80= 8”    
10=1”      100=10” 
12=1¼”   120=12” 
15=1½”   

NE=Неопрен 
BU=BUNA-N 
VI=VITON 
PT=PTPE 
EP=EPT/EPDM 

FA=Фланец ASA 150Lbs RF 
NF=NPT женска резба 
BF=BSP женска резба 
WE=Необрабонето 
WP=Необр.мека подложка 
WN=Необр.шийка 

 

Данни за Температура / Налягане 
Серия Край Max налягане Max темп 

1300 
1400 
1400 
1500 
1500 
1600 
1700 

Резба 
Резба 
Фланец 
Резба 
Фланец 
Резба 
Резба 

19,8 bar при 65°C 
13,8 bar при 65°C 
13,8 bar при 65°C 
24,8 bar при 65°C 
18,9 bar при 65°C 
8,6 bar при 65°C 
CF 

121°C при 16,6 bar 
121°C при 9,3 bar 
105°C при 13,8 bar 
177°C при 13,8 bar 
177°C при 14,8 bar 
93°C 
CF 

 

Уплътнение Min t° Max t° 
NE 
VI 
BU 
EP 
PT 

-29°C 
-52°C 
-29°C 
-29°C 
-40°C 

+121°C 
+177°C 
+121°C 
+121°C 
+232°C 

Индикатор   
DELRIN 
RYTON 
TEFLON 
ABS 

-40°C 
-40°C 
-40°C 

CF 

+121°C 
+232°C 
+232°C 

CF 
 

Тип на материала 

Материал Спецификация Материал Спецификация 
2=ST 
3=BR 

ASTM A216 WCB 
ASTM B62 C83600 

7=SS 
8=DI 

ASTM A351 CF8M 
ASTM A536 65-45-12 

Индикатори 

0=Plain 1=Propeller 2=Flapper 3=Drip Tube 
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ИЗОЛАЦИОННИ ФЛАНЦИ ISO-RINGS 

ISO-RING® 
There’s a common refrain reverberating throughout the industrial world these 
days, and its message is unmistakably clear: 
Out with the old diaphragm seal. In with the OPW Engineered Systems’ ISO-Ring®. 
Indeed, for the steady and growing number of companies embracing and 
implementing this simple call-to-action, something powerfully refreshing and highly 
reassuring is happening as process liquid flows through their pipes: 
Process flow is smooth and uninterrupted; pressure readings are consistently 
reliable and accurate. 
Thanks to OPW Engineered Systems’ advanced, patented Gauge Isolation Ring, 
gone are the days when solids from the process flow plug the pressure-sensing 
mechanism or clog the access port on the diaphragm seal. 
Features and Benefits 
• Gauge (or switch) is in contact only with captive liquid and never directly with the 
process liquid. 
• Isolating the gauge (or switch) from solids in process flow results in accurate 
readings. 
• Gauge (or switch) can be removed for calibration, repair, or replacement – 
without interrupting process flow. 
• Unique flexible cylinder prevents plugging, which means pressure readings are 
reliable and accurate. 
• Integral design eliminates accidental breakage. 
• Adaptable to a variety of process conditions and applications.  
• Will not clog (which is not true of diaphragm seals). 
Ordering Information 
Example: ORCS 1 I 11 04 - 020 1 
END F 

Ring или Spool Материал 
тяло Материал  - фланци Тип 

OR = ISO Ring® 
OS = ISO Spool® 
OB = Bolt-Thru 
ISO-Ring® 
 

CS = carb. stl. 
SS = 316 SST 
 

1 = carb. stl. 
2 = 316 SST 
3 = carb. stl. w/  
Teflon® envelope 
4 = 316 SST Teflon® envelope 
5 = cpvc (flat faced flange) 
6 = cpvc - ISO-Spool only 
(raised faced flange) 
7 = other 
8 = Fully Wetted Teflon® 
(Bolt-Thru ISO-Ring) carb. stl. 
9 = Fully Wetted Teflon® 
(Bolt-Thru ISO-Ring) 316 SST 

N = without IRD** 
I = with IRD** 
T = Threaded* 
F = Fingd/150 Lb.* 
G = Fingd/300 Lb.* 
*Spool Only 
** IRD = Instrument 
                Removal 
                Device 

Пълнеж Измерител Размер Материал на  
цилиндъра 

00 = less fill** 
11 = propylene glycol 
12 = distilled water 
13 = mineral oil 
14 = silicone oil 
15 = vegetable oil 
16 = glycerine 
17 = fluorolube 
18 = fluorosilicone 
19 = other 

00 = less gauge 
01 = less gauge; 1/2” conn. 
02 = 0-60 psi 
03 = 0-100 psi 
04 = 0-200 psi 
05 = 0-400 psi 
06 = 0-600 psi 
08 = customer supplied 
09 = other 

010 = 1"          080 = 8" 
015 = 1.5"       100 = 10" 
020 = 2"         120 = 12" 
025 = 2.5"       140 = 14" 
030 = 3"          160 = 16" 
040 = 4"          180 = 18" 
050 = 5"          200 = 20" 
060 = 6"    

1 = buna-n 
2 = Viton® 
3 = Teflon® 
4 = ept* 
5 = silicone** 
6 = white neoprene 
7 = natural rubber 
8 = other 
*Ring Only 
**Spool Only 

LANMATERIALS 
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IX. ТЕФЛОНИРАНИ БЪТЕРФЛАЙ И СФЕРИЧНИ КЛАПАНИ  
Sure Seal (www.opw-ftg.nl) произвежда патентовани бътерфлай 

клапани и актуатори, използвани в идустриални тръбни система в 
химическата, хранително-вкусовата, хартиената, корабостроителната 
промишленост, при производство на бои, транспорт на насипни товари, 
фармацефтична промишленост. 

Производството на всички части се контролира от модерни компютърни системи ио високи 
стандарти.  

Всеки произведен клапан е разработен и тестван да работи с 110% от указаното налягани. 
Работна температура до 650ºC в зависимост от уплътнението 
Размер – до 24”. 
 

9.1. LBF - Напълно тефлонирани бътерфлай клапани 
Designed and engineered for demanding applications in corrosive, sanitary and ultra-pure processes. Unique 
benefits in design and a wide range of options allows the Sure Seal LBF lined butterfly valve to provide superior 
service to the chemical and industrial market. Our ISO 9001 quality system insures that each valve Sure Seal 
supplies exceeds your application expectations. 

· Non-wetted, 360 deg. radially-
loaded, elastometric energizer is 
engineered to provide uniform 
pressure to the outer circumference 
of the liner and disc, ensuring 
absolute bubble tight shut-off  

· Unique, spherically-shaped disc and 
liner eliminates the axial cold flow 
and deformation problems typical of 
conventional lined butterfly valves, 
resulting in a reliable, maintenance-
free, environmentally safe stem seal  

· The disc swing is compatible with 
PTFE and other fluoropolymer-lined 
piping systems as well as other 
metallic, lined and non-metallic 
piping systems, resulting in the 
elimination of spacers during 
installation  

· ISO 5211 mounting flange allows 
the direct mounting of actuators, 
eliminating hysteresis and costly 
automation hardware  

· ProTef proprietary lining and 
molding technology features a minimum lining thickness of 3mm and was developed to provide long-term 
resistance to permeation, absorption, and swelling  

· ProTef technology features superior joint, creep and vacuum resistance, especially at elevated temperatures  

· LBF design features spherically-molded and machined, wide-liner sealing surfaces that are securely 
anchored within the faces of the valve body by a series of concentric serrations, resulting in the reduction of 
radial cold flow  

· Robust body construction is designed to be as strong as the PN10/16 counter flanges to which it will 
fastened - eliminating deflection problems and resulting in improved flange sealing properties  

· Polyester Polyeurathane powder coating for external corrosion protection  

· Ideally suited for chlorine gas service  
 
  

http://www.opw-ftg.nl/�
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9.2. 899 - Тефлонирани бътерфлай клапани 
 

· Top Plate - Machined to standardized drilling pattern allowing manual handle kits, and actuation, 
interchangeability also available in ISO patterns. 

· Stem Bushing - Composed of full strength, corrosion resistant ertalyte, stem bushings absorb 
operator side thrust. Top bushing comes standard in all valves, while bottom bushing comes with 
all valves sizes 4"-12", to ensure trouble free valve operation. 

· Stem-Seal -  A third seal ensuring absolute 
seal externally or internally for vacuum or 
pressure service. Available in Buna-N, 
EPDM, or Viton®. 

· O-Seal (patented) - Two Sure Seal O-
Seals give a sure secondary seal as the O-
Seal becomes part of the body and 
encircles the stem before entering the seat 
and disc area. O-Seals are also located at 
top and bottom of stem entry to  form an 
absolute secondary seal. Available in 
Buna-N, EPDM, Viton®, or Teflon®. 

· Seat -  EPDM, Viton®, and Sure Seal’s 
Special Abrasion Resistant formulated 
blend of FDA approved Nitrile, along with 
12 other standard compounds to meet your 
application. (PTFE) Teflon lined with 
EPDM, All Season Nitrile, Viton®, and other compounds to meet your needs. 

· Hub Seal or Primary Seal - Occurs when contact is made between the disc hub and the flat 
surface of the seat. Hub/seat seals prevent product from attacking stem or body. 

· Body - Lug style has drilled and tapped lugs meeting ANSI 125 and 150 flange standards. Two 
piece body allows ease of seat replacement. Lug body standard with Nodular Iron. Wafer body 
standard with Ductile Iron also available in Aluminum, Anodized Aluminum, Aluminum Bronze, 
Stainless Steel, Teflon® Coated and several Corrosion Resistant platings. 

· Disc/Stem - Sure Seal’s standard is 255,  a duplex stainless which is more corrosion resistant and 
almost twice as strong as all other butterfly valve manufacturers’ standard 316 stainless steel. This 
eliminates shaft twisting and water hammer damage and allows a thin disc design which increases 
CV rating without reducing strength. All encapsulated disc stems are 255 duplex stainless as 
standard which gives you approximately four times the  corrosion resistance as 316 stainless steel 
and more strength too. Other  materials are also available. 

· Flange Seal - Sealing O-Ring of resilient seat which provides an absolute seal to all flanges 
within specifications. 
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9.3. LBV – Напълно тефлонирани сферични клапани 
All Sure Seal LBV Series 100 Ball Valves conform to the following specifications: ASME B16.5, ASME B16.10, 
ASME B16.42, ISO 5211, and MSS-SP25. 

· ISO 5211 mounting flange allows direct 
mounting of actuators, eliminating costly 
automation hardware  

· Separate lined ball and stem allows the 
ball to float, preventing side loading 
which creates stem leaks  

· Standard take out dimensions allows the 
Series 100 valve to replace any standard 
ball, plug or gate valve  

· Additional metal-to-metal body joint 
prevents possible leakage from 
temperature changes or line stresses - 
damage to the seal can not be caused by 
over tightening  

· PFA liner is locked into machined 
dovetails and slots in the body halves 
and cast holes in the ball, preventing 
liner break down and blow out in high 
pressure or vacuum situations  

· Series 100 valve can be used in service ranging from full vacuum up to 250 psi  
· Utilizes interference between the ball and the seats, which under low-pressure, results in a tight shut-

off  
· Packing is live loaded with Belleville spring washers and is externally adjustable so that, even with an 

actuator attached, the packing can be easily tightened  
· Lockable hand lever comes standard, allowing user to lock valve in open or closed position  

 
 
Избор: LBV-80-D-P-P-P-05-EP-F 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
LBV- 80- D- P- P- P- 05- EP- F- 
 
2. SIZE 
25 – 25mm 
50 – 50mm 
80 – 80mm 
100 – 100mm 
150 – 150mm 

3. BODY MATERIAL 
D  A395 Ductile Iron 

- UNS F32800 
- ASTM A395 
- ASME SA395 

S  CF8M Stainless 
Steel 

- UNS J92900 
- ASTM A351 
- ASME SA351 

4. BODY LINER 
P  PFA 
X  Other 

5. BALL 
P  PFA Lined Carbon 

Steel 
S  PFA Lined 316 SS 

6. STEM 
P  PFA Lined Duplex 

SS CD4MCu 

7. OPERATOR 
00  Bare shaft 
01  Lever locking handle 
02  Manual gear 
03  Double Acting 

pneumatic actuator 
04  Fail open pneumatic 

actuator 
05  Fail closed pneumatic 

actuator 
06  Electric actuator 
07  Hydraulic actuator 

8. ACCESSOIRIES 
P    Pneumatic positioned 
EP  Electro pneumatic 

positioned 
PS  Proximity switch box 
LS  Micro limit switches 

9. OPTIONS 
S  Solenoid valve 
F  Filter regulator w/ 

gauge 
M  Manual override 
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X. БЪТЕРФЛАЙ КЛАПАНИ ОТ СТОМАНА и ЧУГУН 
10.1. HP - Високоскоростни Butterfly Valves 

Високо скоростните бътерфлай клапани са резултат от години опит в разработката и внедряването 
на продукт с много места за приложение. Нашите клапани са разработени и тествани да натоварвания 
повече от нормално очакваните. Ако работите под налягане и се нуждаете от клапан, който да се затвори 
бързо и надеждно, Вие можете да го намерите тук. 

· Пригодени за актуатор (задвижка)  
· Live loaded adjustable packing  
· Непрекъсваем контакт с уплътненията  
· Уплътнения до 648° C  
· Вала е от една част  
· Заварен диск-пин  
· Интегриран диск-ограничител  
· Широко приложение: от вакуум до висока температура и от ниска до много висока температура  
· Подходящи за произволен процес  
· Отличните контролни характеристики 

позволяват точен контрол на дебита  
· Bubble-tight shut-off capability  

 
ИЗБОР НА HP 

 
 

10.2. Tri-Set бътерфлай клапани 
Sure Seal Tri-Set Triple Offset Rotary Process Valves offer dependable, economic service for demanding applications in the 
power, process and wastewater industry. Tri-Set valves are designed and manufactured with the highest standards in the 
industry and are guaranteed to exceed your application expectations. 
Sure Seal’s Tri-Set Triple Offset Rotary Process Valves are designed with three separate offsets. Well known for its excellent 
sealing ability with minimal friction at the interfaces during engagement and 
disengagement, Sure Seal’s Triple Offset design ensures minimal operating 
torque, increased temperature capabilities and provides a longer life cycle 
than competitive valves. 

· Bubble-tight seating - TriSet offers resilient metal-to-metal leak-proof 
seat design  

· Body seat comes with stellite seating surfaces as standard 
· Self-centering disc allows for non-binding thermal expansion and 

contraction  
· Single-piece robust stem promotes minimum stem deflection  
· Lug, Wafer, ISO 5752 Flanged, ASME B16.10 Gate Valve and Butt 

Weld DIN and ANSI configurations available  
· Heavy-duty cast mounting pad for gear operators and actuation  
· Inherently fire safe - no polymers or elastomers  
· Large stem bearings provide superior stem alignment  
· Disc seat rings can be replaced with minimum effort  
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10.3. Бътерфлай клапани от чугун 
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XI. СФЕРИЧНИ КРАНОВЕ ОТ СТОМАНА и ЧУГУН 
 

11.1. Сферични кранове от стомана 
 

11.1.1. За междуфланцов монтаж 
Крановете са изработени съгласно EN 12516.2; ASME B16.34; ISO 14313; EN 1092-1; EN 1759-1; 
ASME B16.5; ANSI B1.1, EN 558. 
Опции: 

- fire-safe BS6755 API 607/6FA (patent n° 00219617),  
- ATEX 94/9/EC zone 1-2 II 2G/D,  
- ATEX 94/9/EC zone 0 II 1 G/Dc 
- Дръжка или задвижка 

. 
Ball valve “wafer type”, full bore 
made from round steel bar. 
Rating PN 10 ÷ 40 / ANSI 150 ÷ 
300. 
Double seals on body/insert 
junction, chevron ring on stem. 

 -ST -SS 
BV-FA1-010-   
BV-FA1-015-   
BV-FA1-020-   
BV-FA1-025-   
BV-FA1-032-   
BV-FA1-040-   
BV-FA1-050-   

 

Ball valve “wafer type” full bore 
SPLIT BODY. 
Rating PN 10 ÷ 40 / ANSI 150 ÷ 
300. 
Double seals on body/insert 
junction, chevron ring on stem. 
 

  

 -ST -SS 
BV-FA2-015-   
BV-FA2-020-   
BV-FA2-025-   
BV-FA2-032-   
BV-FA2-040-   
BV-FA2-050-   
BV-FA2-065-   
BV-FA2-080-   
BV-FA2-100-   
BV-FA2-125   
BV-FA2-150-   
BV-FA2-200-   
BV-FA2-250-   

 
Ball valve “wafer type”  three pcs 
full bore, type FA3 made from 
round steel bar. Rating PN 10 ÷ 40 
/ ANSI 150 ÷ 300. 
Double seals on body/insert 
junction, chevron ring on stem. 
  

 -ST -SS 
BV-FA3-080-   
BV-FA3-100-   

 
Ball valve “wafer type”, full bore, 
made from casting. 
Rating PN 10 ÷ 40 / ANSI 150 ÷ 
300. 
Double seals on body/insert 
junction, chevron ring on stem.  

 -ST -SS 
BV-FB1-032-   
BV-FB1-040-   
BV-FB1-050-   
BV-FB1-065-   
BV-FB1-080-   
BV-FB1-100-   
BV-FB1-125-   
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Ball valve “wafer type” full bore 
SPLIT BODY made from casting 
Rating PN 10 ÷ 40 / ANSI 150 ÷ 
300. 
Double seals on body/insert 
junction, chevron ring on stem.   

 -ST -SS 
BV-FB2-150-   
BV-FB2-200-   

 
Ball valve “wafer type”, full bore 
made from round steel bar 
Rating PN 63 ÷ 100 ÷ 160 / ANSI 
600. 
Double seals on body/insert 
junction, chevron ring on stem.  

 -ST -SS 
BV-FC1-015-   
BV-FC1-020-   
BV-FC1-025-   
BV-FC1-032-   
BV-FC1-040-   

 

 Ball valve “wafer type” full bore SPLIT 
BODY, made from round steel bar 
Rating PN 63 ÷ 100 ÷ 160 / ANSI 
600. 
Double seals on body/insert 
junction, chevron ring on stem.  
 

 -ST -SS 
BV-FC2-020-   
BV-FC2-025-   
BV-FC2-032-   
BV-FC2-040-   
BV-FC2-050-   
BV-FC2-065-   
BV-FC2-080-   
BV-FC2-100-   
BV-FC2-125-   
BV-FC2-150-   
BV-FC2-200-   

 
11.1.2. Split body ball valve 

 
Available with o’ring on stem (patent n°00219688). 
Available with fire-safe execution according to ISO 10497 API 607 (on request available according 
to BS6755 API 607/6FA patent n° 00219617). 
Valves approved according to directive PED 97/23/EC 
Available according to directive ATEX 94/9/EC. 
Valves certify in safety system S.I.L. 3. 
Valves certify for fugitive emission in class “A” ISO 15848. 
With hand lever, pneumatic/electric actuator and manual gear box 
 

Ball valve 2 piece SPLIT BODY 
type full bore, manufactured from 
round bar or casted, construction 
according to EN 12516.2; ASME 
B16.34; EN 1759-1 ; ASME B16.5; 
ISO 14313; ANSI B16.10; EN 558. 
 

FE2 -ST -SS 
BV-FE2-015-   
BV-FE2-020-   
BV-FE2-025-   
BV-FE2-032-   
BV-FE2-040-   
BV-FE2-050-   
BV-FE2-065-   
BV-FE2-080-   
BV-FE2-100-   
BV-FE2-125-   
BV-FE2-150-   
BV-FE2-200-   
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Ball valve 2 piece SPLIT BODY 
type full bore, manufactured from 
round bar or casted, construction 
according to EN 12516.2; ASME 
B16.34; EN 1759-1; ASME B16.5; 
ISO 14313; ANSI B16.10; EN 558 
(Basic series 12). 

Available size from DN 50 to DN 300 in carbon steel 
and stainless steel. 

FF2 -ST -SS 
BV-FE2-015-   
BV-FE2-020-   
BV-FE2-025-   
BV-FE2-032-   
BV-FE2-040-   
BV-FE2-050-   
BV-FE2-065-   
BV-FE2-080-   
BV-FE2-100-   
BV-FE2-125-   
BV-FE2-150-   
BV-FE2-200-   

 

Ball valve 2 piece SPLIT BODY 
type full bore, manufactured from 
round bar or casted, construction 
according to EN 12516.2; ASME 
B16.34; EN 1759-1 ; ASME B16.5; 
ISO 14313; ANSI B16.1; EN 558 
(Basic series 4). 

Available size from DN 15 to DN 250 in carbon steel 
and stainless steel. 
Rating ANSI 300. 

FG2 -ST -SS 
BV-FE2-015-   
BV-FE2-020-   
BV-FE2-025-   
BV-FE2-032-   
BV-FE2-040-   
BV-FE2-050-   
BV-FE2-065-   
BV-FE2-080-   
BV-FE2-100-   
BV-FE2-150-   
BV-FE2-200-   
BV-FE2-250-   

 
Split body ball valves -ANSI 600- 
Ball valve 2 piece SPLIT BODY 
type full bore, manufactured from 
round bar or casted,  construction 
according to EN 12516.2; ASME 
B16.34; EN 1759-1 ; ASME B16.5; 
ISO 14313; ANSI B16.1; EN 558 

(Basic series 5). 
Available size from DN 15 to DN 150 in carbon steel 
and stainless steel. 
Rating ANSI 600. 

FH2 -ST -SS 
BV-FH2-015-   
BV-FH2-020-   
BV-FH2-025-   
BV-FH2-040-   
BV-FH2-050-   
BV-FH2-080-   
BV-FH2-100-   
BV-FH2-150-   
   

 

Split body ball valve -PN 10/40- 
Ball valve 2 piece SPLIT BODY 
type full bore, manufactured from 
round bar or casted, construction 
in according to EN 12516.2; 
ASME B16.34; EN 1759-1 ; 
ASME B16.5; ISO 14313; EN 558 

(Basic series 27). 
Available size from DN 15 to DN 300 in carbon steel 
and stainless steel. 
Rating PN 10 ÷ 40. 
 

FM2 -ST -SS 
BV-FM2-015-   
BV-FM2-020-   
BV-FM2-025-   
BV-FM2-032-   
BV-FM2-040-   
BV-FM2-050-   
BV-FM2-065-   
BV-FM2-080-   
BV-FM2-100-   
BV-FM2-125-   
BV-FM2-150-   
BV-FM2-200-   
BV-FM2-250-   
BV-FM2-300-   

 
 
 



 

София 1528, ул. Поручик Неделчо Бончев 3, ет.5  
Тел. 02 / 973 2370, 973 2665, факс: 02 / 973 2767 
email: office_bg@opwmarket.com, www.opwmarket.com 

 

Цените са в български лева без ДДС. Запазваме си правото да ги променяме без предизвестие. 

Стр. 31 / 59 

Split body ball valves -PN 10/160- 
Ball valve 2 piece SPLIT BODY 
type full bore, manufactured from 
round bar or casted, construction in 
according to EN 12516.2; ASME 
B16.34; EN 1759-1 ; ASME B16.5; 
ISO 14313; EN 558 (Basic series 

1). 
Available size from DN 15 to DN 300 in carbon steel 
and stainless steel. 
Rating PN 10 ÷ 40. 
 
 

FN2 -ST -SS 
BV-FN2-015-   
BV-FN2-020-   
BV-FN2-025-   
BV-FN2-032-   
BV-FN2-040-   
BV-FN2-050-   
BV-FN2-065-   
BV-FN2-080-   
BV-FN2-100-   
BV-FN2-125-   
BV-FN2-150-   
BV-FN2-200-   
BV-FN2-250-   
BV-FN2-300-   

 
 

11.1.3. Threded ball valve 
 
Available in carbon steel and stainless steel. 
Thread available ISO 7RP (GAS); ASME B1.20.1 (NPT). 
Available with o’ring on stem (patent n°00219688). 
Available with fire-safe execution according to ISO 10497 API 607 (on request available according 
to BS6755 API 607/6FA patent n° 00219617). 
Valves approved according to directive PED 97/23/EC 
Available according to directive ATEX 94/9/EC. 
Valves certify in safety system S.I.L. 3. 
Valves certify for fugitive emission in class “A” ISO 15848. 
With hand lever or pneumatic/electric actuator. 
 

Threaded ball valve 2 piece, full 
bore, manufactured from casted, 
construction in according to  EN 
12516-2; ISO 14313; ANSI B1.1; 
DIN 3202 M3. 
Rating PN 40 ÷ 100. 
Chevron ring on stem. 

FP2 -ST -SS 
BV-FP2-007-   
BV-FP2-009-   
BV-FP2-013-   
BV-FP2-019-   
BV-FP2-025-   
BV-FP2-032-   
BV-FP2-038-   
BV-FP2-050-   

 
Threaded ball valve 2 piece full 
bore, manufactured  from round 
steel bar, construction in according 
to EN 12516-2; ISO 14313; ANSI 
B1.1; DIN 3202 M3; ASME 
B16.34. 
Galvanized treatment standard on 

carbon steel. 
Rating PN 40 ÷ 250 / Class 800 ÷ 3000. 
Double seals on body/end junction, chevron ring on 
stem.  

FS2 -ST -SS 
BV-FS2-007-   
BV-FS2-009-   
BV-FS2-013-   
BV-FS2-019-   
BV-FS2-025-   
BV-FS2-032-   
BV-FS2-038-   
BV-FS2-050-   
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11.1.4. 3-pieses ball valve 
 

Threaded or welding ball valve 3 
piece full bore,  manufactured 
 from casted, construction in 
 according to EN 12516-2; ISO 
14313; ANSI B1.1; DIN 3202 M3. 
Available size from ¼” to 4” in 
stainless steel and carbon steel. 

Rating PN 20 ÷ 100. 
Chevron ring on stem. 
Thread available ISO 7RP (GAS); ASME B1.20.1 
(NPT); ASME B16.11/EN12760 (SW); ASME 
B16.25 / EN 12627 (BW). 
Available with o’ring on stem (patent n°00219688). 
Available with fire-safe execution according to ISO 
10497 API 607 (on request available according 
to BS6755 API 607/6FA patent n° 00219617). 
Valves approved according to directive PED 97/23/EC 
Available according to directive ATEX 94/9/EC. 
Valves certify in safety system S.I.L. 3. 
Valves certify for fugitive emission in class “A” ISO 
15848. 
With hand lever or pneumatic/electric actuator. 

FP3 -ST -SS 
BV-FP3-007-   
BV-FP3-009-   
BV-FP3-013-   
BV-FP3-019-   
BV-FP3-025-   
BV-FP3-032-   
BV-FP3-038-   
BV-FP3-050-   
BV-FP3-065-   
BV-FP3-080-   
BV-FP3-100-   
   

 
11.1.5. 3-way ball valve 

 
Available in carbon steel and in stainless steel. 
Chevron ring on stem. 
Available with o’ring on stem (patent n°00219688). 
Available with fire-safe execution according to ISO 10497 API 607 (on request available according 
to BS6755 API 607/6FA patent n° 00219617). 
Valves approved according to directive PED 97/23/EC 
Available according to directive ATEX 94/9/EC. 
Valves certify in safety system S.I.L. 3. 
Valves certify for fugitive emission in class “A” ISO 15848. 
With hand lever or pneumatic/electric actuator. 
 

Three way 90° ball valve “wafer 
type”, full bore, manufactured from 
round bar, according to EN 
12516.2; ASME B16.34; ISO 
14313. 
Rating PN 10 ÷ 40 / ANSI 150 (on 
request  available ANSI 300). 

With ball “T” or “L” type. 

FT4 -ST -SS 
BV-FT4-015-   
BV-FT4-020-   
BV-FT4-025-   
BV-FT4-032-   
BV-FT4-040-   
BV-FT4-050-   
BV-FT4-065-   
BV-FT4-080-   
BV-FT4-100-   
BV-FT4-125-   
BV-FT4-150-   
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Three way 90° ball valve “wafer 
type”, full bore, manufactured 
from round bar, according to 
ASME B16.34; ISO 14313; DIN 
3230 M3.. 
Rating PN 25÷63. 
Thread available ISO 7RP (GAS); 

ASME B1.20.1 (NPT) 
With ball “T” or “L” type. 

FT6 -ST -SS 
BV-FT6-006-   
BV-FT6-009-   
BV-FT6-013-   
BV-FT6-019-   
BV-FT6-025-   
BV-FT6-032-   
BV-FT6-040-   
BV-FT6-050-   
    

 
 

Three way 120° ball valve “wafer 
type”, full bore, manufactured 
from round bar or casted according 
to EN 12516.2; ASME B16.34. 
Patented n° 00219616. 
Rating PN 10÷40 / ANSI 150 (On 
request available ANSI 300/600).  

FU4 -ST -SS 
BV-FU4-010-   
BV-FU4-015-   
BV-FU4-020-   
BV-FU4-025-   
BV-FU4-032-   
BV-FU4-040-   
BV-FU4-050-   
BV-FU4-065-   
BV-FU4-080-   
BV-FU4-100-   
BV-FU4-125-   
BV-FU4-150-   
BV-FU4-200-   

 
 

Three way 90° ball valve “wafer 
type”, full bore, manufactured 
from round bar or casted according 
to EN 12516.2; ASME B16.34. 
Patented n° 00219616. 
Rating PN 10÷40 / ANSI 150 (On 
request available ANSI 300/600).  

FV4 -ST -SS 
BV-FV4-040-   
BV-FV4-050-   
BV-FV4-065-   
BV-FV4-080-   
BV-FV4-100-   
BV-FV4-125-   
BV-FV4-150-   
BV-FV4-200-   

 
 

Three way 90° ball valve “wafer 
type”, full bore, manufactured 
from round bar, according to EN 
12516.2; ASME B16.34; ISO 
14313. 
Rating PN 10 ÷ 40 / ANSI 150 .  
With ball “L” type. 

FZ4 -ST -SS 
BV-FZ4-015-   
BV-FZ4-020-   
BV-FZ4-025-   
BV-FZ4-032-   
BV-FZ4-040-   
BV-FZ4-050-   
BV-FZ4-065-   
BV-FZ4-080-   
BV-FZ4-100-   
BV-FZ4-125-   
BV-FZ4-150-   
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Three way 90° ball valve “wafer 
type”, full bore, manufactured 
from round bar, according to 
ASME B16.34; ISO 14313; DIN 
3230 M3. 
Rating PN 25÷63. 
Thread available ISO 7RP (GAS); 

ASME B1.20.1 (NPT) 
With ball “L” type. 

FZ6 -ST -SS 
BV-FZ6-015-   
BV-FZ6-020-   
BV-FZ6-025-   
BV-FZ6-032-   
BV-FZ6-040-   
BV-FZ6-050-   
BV-FZ6-065-   
BV-FZ6-080-   
BV-FZ6-100-   
BV-FZ6-125-   
BV-FZ6-150-   

 

Three way 90° ball valve “wafer 
type”, full bore, made from round 
bar, according EN 12516.2; ASME 
B16.34; ISO 14313; EN 1092-1; 
ASME B16.5. 
Rating PN 10÷40 / ANSI 150 (On 
request available ANSI 300/600). 

With ball “L” type. 

FA4 -ST -SS 
BV-FA4-015-   
BV-FA4-020-   
BV-FA4-025-   
BV-FA4-032-   
BV-FA4-040-   
BV-FA4-050-   
BV-FA4-065-   
BV-FA4-080-   
BV-FA4-100-   
BV-FA4-125-   
BV-FA4-150-    

 
11.1.6. 4-way ball valve 

 
Chevron ring on stem. 
With ball “X” type. 
Available with o’ring on stem (patent n°00219688). 
Available with fire-safe execution according to ISO 10497 API 607 (on request available according 
to BS6755 API 607/6FA patent n° 00219617). 
Valves approved according to directive PED 97/23/EC 
Available according to directive ATEX 94/9/EC. 
Valves certify in safety system S.I.L. 3. 
Valves certify for fugitive emission in class “A” ISO 15848. 
With hand lever or pneumatic/electric actuator.  
 

Four way 90° ball valve “wafer 
type”, manufactured from round 
bar, according to DIN 3230 M3; ; 
ASME B16.34; ISO 14313. 
Available  in carbon steel and in 
stainless steel.  
Rating PN 25÷63.  

Thread available ISO 7RP (GAS); ASME B1.20.1 
(NPT) 

RT7 -ST -SS 
BV-RT7-006-   
BV-RT7-009-   
BV-RT7-013-   
BV-RT7-019-   
BV-RT7-025-   
BV-RT7-032-   
BV-RT7-040-   
BV-RT7-050-   
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Four  way 90° ball valve “wafer 
type”, manufactured from round 
bar, according to DIN 3230 M3; 
ASME B16.34; ISO 14313. 
Available size from DN 15 to DN 
150 in carbon steel and in stainless 
steel.  

Rating PN 10 ÷ 40 (On request  ANSI 150). 

VT5 -ST -SS 
BV-VT5-015-   
BV-VT5-020-   
BV-VT5-025-   
BV-VT5-032-   
BV-VT5-040-   
BV-VT5-040-   
BV-VT5-050-   
BV-VT5-065-   
BV-VT5-080-   
BV-VT5-100-   

  
11.1.7. Ball valves with heating jacket 

 

Ball valve “wafer type”, with 
heating jacket made carbon steel or 
stainless steel, flanged, threaded or 
welding ends 
FX1 made from FA1 ball valve 

type 

FX1 -ST -SS 
BV-FX1-015-   
BV-FX1-020-   
BV-FX1-025-   
BV-FX1-032-   
BV-FX1-040-   
BV-FX1-050-   
BV-FX1-065-   
BV-FX1-080-   
BV-FX1-100-   

 
Ball valve “wafer type”, with 
heating jacket made carbon steel or 
stainless steel, flanged, threaded or 
welding ends 
FX2 made from FA2 ball valve 

type. 

FX2 -ST -SS 
BV-FX2-015-   
BV-FX2-020-   
BV-FX2-025-   
BV-FX2-032-   
BV-FX2-040-   
BV-FX2-050-   
BV-FX2-065-   
BV-FX2-080-   
BV-FX2-100-   
BV-FX2-125-   
BV-FX2-150-   
BV-FX2-200-   

 
Ball valve “wafer type”, with 
heating jacket made carbon steel or 
stainless steel, flanged, threaded or 
welding ends  
FY1 made from FB1 ball valve 
type.  

FY1 -ST -SS 
BV-FB1-032-   
BV-FB1-040-   
BV-FB1-050-   
BV-FB1-065-   
BV-FB1-080-   
BV-FB1-100-   
BV-FB1-125-   

 
Ball valve “wafer type”, with 
heating jacket made carbon steel or 
stainless steel, flanged, threaded or 
welding ends  
FY2 made from FB2 ball valve 
type. 

FY2 -ST -SS 
BV-FY2-150-   
BV-FY2-200-   
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Ball valve 2 pieces "split body", 
with heating jacket made carbon 
steel or stainless steel, flanged, 
threaded or welding ends. 
FJ2 made from FM2 ball valve 

type. 

FJ2 -ST -SS 
BV-FJ2-015-   
BV-FJ2-020-   
BV-FJ2-025-   
BV-FJ2-032-   
BV-FJ2-040-   
BV-FJ2-050-   
BV-FJ2-065-   
BV-FJ2-080-   
BV-FJ2-100-   
BV-FJ2-125-   
BV-FJ2-150-   
BV-FJ2-200-   
BV-FJ2-250-   
BV-FJ2-300-   

 

Ball valve 2 pieces "split body", 
with heating jacket made carbon 
steel or stainless steel, flanged, 
threaded or welding ends. 
FK2 made from FE2 ball valve 

type. 

FK2 -ST -SS 
BV-FK2-015-   
BV-FK2-020-   
BV-FK2-025-   
BV-FK2-032-   
BV-FK2-040-   
BV-FK2-050-   
BV-FK2-065-   
BV-FK2-080-   
BV-FK2-100-   
BV-FK2-125-   
BV-FK2-150-   
BV-FK2-200-   

 

Ball valve 3 way 90° “wafer type”, 
with heating jacket made carbon 
steel or stainless steel, flanged, 
threaded or welding ends 
Made from FT4 ball valve type. 

FT2 -ST -SS 
BV-FT2-015-   
BV-FT2-020-   
BV-FT2-025-   
BV-FT2-032-   
BV-FT2-040-   
BV-FT2-050-   
BV-FT2-065-   
BV-FT2-080-   
BV-FT2-100-   
BV-FT2-125-   

 

Ball valve 3 way 90° “wafer type”, 
with heating jacket made carbon 
steel or stainless steel, flanged, 
threaded or welding ends 
Made from FZ4 ball valve type. 

FZ2 -ST -SS 
BV-FZ2-015-   
BV-FZ2-020-   
BV-FZ2-025-   
BV-FZ2-032-   
BV-FZ2-040-   
BV-FZ2-050-   
BV-FZ2-065-   
BV-FZ2-080-   
BV-FZ2-100-   
BV-FZ2-125-   
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11.1.8. Pneumatic actuator/Gear box 
 

Manual gear box with handwheel or chain 
handling. 
Drilling NAMUR according to VDI / VDE 
3845 for connection to the valve. 
Position indicator. 

Arrow for direction of rotation sense on the flyer. 
Available in according to ATEX 94/9/EC 

AG DN Цена 
AG-101 10 ÷ 50  
AG-110 50 ÷ 80  
AG-120 100 ÷ 150  
AG-130 150 ÷ 200  
AG-140 200 ÷ 250  
AG-160 250 ÷ 300  

 
Manual gear box for emergency operation 
with handwheel. 
Double drilling NAMUR according to VDI 
/ VDE 3845 for connection to the valve and 
actuator. 

Arrow for direction of rotation sense on the flyer. 
Available in according to ATEX 94/9/EC. 

AG DN Цена 
AGS-312 10 ÷ 50  
AGS-320 50 ÷ 80  
AGS-330 100 ÷ 150  
AGS-340 150 ÷ 200  

 
Ball valves equipped whit electric motor. 
AEMAS100 for maximum torque 1000 Nm. 
AEMAS200 for maximum torque 2500 Nm. 

AG Цена 
AEMAS100  
AEMAS200  

 

Pneumatic actuators single or double effect. 
Connection in accordance to ISO 5211 for 
connection to the valve. 
Connection NAMUR in accordance to VDI 
/ VDE 3845 for box, limit switches and 
solenoid valve. 
Available with manual device for 

emergency operation (patent 002113). 
Pneumatic actuator certify S.I.L. 3. 
In accordance to ATEX 94/9/EC. 
Multiposition indicator. 

AG  Цена 
APM102   
APM105   
APM123   
APM148   
APM164   
APM186   
APM214   
APM242   
APM287   
APM305   
APM352   
APM500   
APM680   
APM750   
APM900   

 
 

11.1.9. Micro switches box 
 
 
 

11.2. Сферични кранове от чугун 
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XII. КОМПЕНСАТОРИ  
Каучуковите маншони/компенсатори се 
използват като мека връзка в тръбните 
системи. Името идва от немския израз 
"Elastische Rohrverbinder" въру, който се 
базира продукта ERV®. 
 
 
 
ERV са от типа еднична сфера каучукови 
компенсатори с въртящи семетални 
фланци.  

Произвеждан повече от 40 години типа 
ERV се е наложил като световен стандарт 
за каучуковити компенсатори 

  
ПРОБЛЕМИ, които решава в тръбните системи: 

· ERV притежава 
забележителна 
устойчивост към 
сплескване, опъване и 
осово изместване на 
срещуположните тръби, 
има слаба реакция към 
усилията и присъща 
устойчивост. 

           

· ERV се използват за компенсация на рзмера на тръбната системи при температурни разширения, 
пропадания на основата или движение на земните пластове. 

· Приложими са като допълнителна част за инспекция на клапани и други части. 

· ERV са перфектни шумо- и виброгасители. Голяма част от вибрациите, 
създадени от въздуха и ниско-честотния шум от движението на флуида се 
унищажават от ERV. 
 

 

· "По-добре пести, отколкото съжалявай": ERV компенсира неточностите при монтаж. Ако ERV са 
предвидени по време на проекта, то по време на монтажа те ще спестят много от проблемите 
свързани с неточностите от монтажа. Това ще спести пари. 

· Качествена продукция: проезведена в Германия I ,emwjd[rs kd kdoegokfij r oc.ch grlfj. 

· Голямо разнообразие: практически всички използвани типове от DN 25 до 1000 mm. 

· Бърза доставка: имаме на склад повече от 20.000 части. 
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За продукт Описание   L bar Номер 

 ГОРИВА 
 

 

 

За горива – жълт 
Expansion joints in High-Tech design 
with steel swivel flanges with smooth 
holes for bolts, suitable for petroleum 
based products up to 50% aromatic 
content, also town gas and natural gas, 
except for LP gas. Suitable for cooling 
water emulsions with corrosion 
preventing oil up to 90° Celsius.  
Работно налягане max. 16 bar. 
Allowable vacuum see page 4-22. 
Туба :: NBR (nitrile), seamless, 
electrically conductive 
Заякване :  PA textile cord, NBR 
rubberized, warmth stabilised 
Покритие : Chloroprene CR, electrical 
conductive 103 - 106 Ohm 
Фланци : въртящи се, DIN 2635/PN 
40 carbon steel C 22.8, zinc pl.+ yellow 
chr. *). Други типове фланци  като 
PN2,5, PN 6, ANI 150 lbs, TW, PN 40, 
ANSI 300lbs кактои друг материал 
като галванизирана стомана, 
неръждаема стомана са възможни по 
поръчка 
 

 

1” 25 130 

16 

ERV-G25-16 
1 ¼” 32 ERV-G32-16 

  160 ERV-G32-160-16 
1 ½” 40 130 ERV-G40-16 

  160 ERV-G40-160-16 
2” 50 130 ERV-G50-16 
  150 ERV-G50-150-16 
  160 ERV-G50-160-16 

2 ½” 65 130 ERV-G65-16 
  150 ERV-G65-150-16 
  160 ERV-G65-160-16 

3” 80 130 ERV-G80-16 
  150 ERV-G80-150-16 
  160 ERV-G80-160-16 

4” 100 130 ERV-G100-16 
  150 ERV-G100-150-16 
  160 ERV-G100-160-16 

5” 125 130 ERV-G125-16 
  150 ERV-G125-150-16 
  160 ERV-G125-160-16 

6” 150 130 ERV-G150-16 
  150 ERV-G150-150-16 
  160 ERV-G150-160-16 

8” 200 130 

10 

ERV-G200-10 
  150 ERV-G200-150-10 
  160 ERV-G200-160-10 
  175 ERV-G200-175-10 

10” 250 130 ERV-G250-10 
  175 ERV-G250-175-10 
  200 ERV-G250-200-10 

12” 300  ERV-G300-10 
  

200 

ERV-G300-200-10 
14” 350 ERV-G350-10 
16” 400 ERV-G400-10 
20” 500 ERV-G500-10 
24” 600 ERV-G600-10 
28” 700 ERV-G700-10 
32” 800 ERV-G800-10 
36” 900 ERV-G900-10 
40” 1000 ERV-G1000-10 
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За продукт Описание   L bar Номер 

LPG 
 

 

За LPG - оранжев. 
За газовози и газостанции.  
Раб. температура от  -30° C до +70° C. 
Работно налягане max. 25 bar.  
Налягане за спукване > 100 bar. 
Туба : NBR, seamless, електропроводим 
Заякване : PA textile cord, warmth 
stabilized, NBR rubberized 
Покритие : Chloroprene (CR), pricked, 
electrically conductive 
Фланци : въртящи се, DIN 2635/PN 40 
поцинкавана жълто хромирана стомана 

1” 25 

100 25 

ERV-OR25-25 
1 ¼” 32 ERV-OR32-25 
1 ½” 40 ERV-OR40-25 

2” 50 ERV-OR50-25 
2 ½” 65 ERV-OR65-25 

3” 80 ERV-OR80-25 
4” 100 ERV-OR100-25 

   

 

 

 ХИМИКАЛИ 
 

 

 

За  химикали-  зелен. Киселини, 
основи и агресивна химическа вода до 
80° C. За петролни пари – до 90° C.  
Работно налягане в зависимост от 
размера.  
Налягане за спукване > 100 bar. 
Туба : Hypalon (CSM) 
Заякване : PA textile cord 
Покритие : Hypalon (CSM) 
Фланци : въртящи се, DIN 2635/PN 40 
поцинкавана жълто хромирана стомана 

1” 25 

130 16 

ERV-GR25-16 
1 ¼” 32 ERV-GR32-16 
1 ½” 40 ERV-GR40-16 

2” 50 ERV-GR50-16 
2 ½” 65 ERV-GR65-16 

3” 80 ERV-GR80-16 
4” 100 ERV-GR100-16 
5” 125 ERV-GR125-16 
6” 150 ERV-GR150-16 
8” 200 

130 

10 

ERV-GR200-10 
10” 250 ERV-GR250-10 
12” 300 ERV-GR300-10 
14” 350 ERV-GR350-10 
16” 400 

200 
ERV-GR400-10 

20” 500 ERV-GR500-10 
24” 600 ERV-GR600-10 

ХРАНИ 
 
 

 

Маншон за храни-  бял. Растителни 
масла, хранителни добавки. До 80° C, 
температура за измиване  до 100° C.  
Не са подходящи за пителна вода.  
Работно налягане в зависимост от 
размера.  
Налягане за спукване > 100 bar. 
Туба : Nitrile (NBR) bright coloured 
Заякване : PA textile cord 
Покритие : Chloroprene (CR)  
Фланци : въртящи се, DIN 2635/PN 40 
поцинкавана жълто хромирана стомана 

1” 25 

130 16 

ERV-W25-16 
1 ¼” 32 ERV-W32-16 
1 ½” 40 ERV-W40-16 

2” 50 ERV-W50-16 
2 ½” 65 ERV-W65-16 

3” 80 ERV-W80-16 
4” 100 ERV-W100-16 
5” 125 ERV-W125-16 
6” 150 ERV-W150-16 
8” 200 

130 

10 

ERV-W200-10 
10” 250 ERV-W250-10 
12” 300 ERV-W300-10 
14” 350 ERV-W350-10 
16” 400 

200 
ERV-W400-10 

20” 500 ERV-W500-10 
24” 600 ERV-W600-10 

ГОРИВА 
 
 

 

Маншон за горива - VITEX. High-Tech 
design with seamless FPM lining, a flexible 
safety compensator for petrochemical 
facilities,engines, power stations and flue gas 
desulphurisation plants. For the compensation 
of axial, lateral and angular movements or 
vibrations. Suitable for strain with aggressive 
media.Very good chemical resistance against 
hot oils, fuels, aromatic and chlorinated 
hydrocarbons and mineral acids. Excellent 
resistance against weathering, ageing and 
ozone. 
Работна  t°: от -15° C до +90° C 
Туба : FPM, seamless 
Заякване : PA textile cord, specially rubberized 
Покритие : ECO, electrically conductive 
Фланци : въртящи се, DIN 2635/PN 40 
поцинкавана жълто хромирана стомана 

1” 25 

130 16 

VITEX25-16 
1 ¼” 32 VITEX32-16 
1 ½” 40 VITEX40-16 

2” 50 VITEX50-16 
2 ½” 65 VITEX65-16 

3” 80 VITEX80-16 
4” 100 VITEX100-16 
5” 125 VITEX125-16 
6” 150 VITEX150-16 
8” 200 130 10 VITEX200-10 
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За продукт Описание   L bar Номер 

ПИТЕЙНА 
ВОДА 

 

 

Маншон за ПИТЕЙНА ВОДА – за 
студена и топла вода, вода за басейни, 
питейна вода, морска вода.  Не е 
подходяща за нагревателни системи с 
постоянна температура над 80° C. 
Раб. температура от  -30° C до +60° C. 
Работно налягане max. 10 bar.  
Налягане за спукване > 100 bar. 
Туба : Butyl/EPDM compound, non-
permeable, elec. conductive 
Заякване : Nylon textile cord, butyl 
rubberized, non-hardening 
Покритие : EPDM, ozone proof, warmth 
resistant, elec. conductive 
Фланци : въртящи се, DIN 2635/PN 40 
поцинкавана жълто хромирана стомана 

1” 25 

100 10 

ERP25-10 
1 ¼” 32 ERP32-10 
1 ½” 40 ERP40-10 

2” 50 ERP50-10 
2 ½” 65 ERP65-10 

3” 80 ERP80-10 
4” 100 ERP100-10 
5” 125 ERP125-10 
6” 150 ERP150-10 

   

 

 

 
ОТПАДНА 

ВОДА 
 
 
 

 

Маншон за ВОДА – за студена и топла 
вода, вода за басейни, вода за миене, 
морска вода, но не за питейна вода. 
За отпадни и фекални води с примеси на 
масла, но не основи и киселини. 
За смазочни масла и грес, но не за масла 
за подгряване, горива, LPG, jet горива, 
разтворители и др. въглеводороди. 
За въздух и сгъстен въздух, но не за 
топъл сгъстен въздух.  
Раб. температура от  -20° C до +70° C. За 
кратко време до 90° C 
 Работно налягане max. 10 bar.  
Налягане за спукване > 100 bar. 
Туба : Chloroprene CR, black, not 
electrically conductive 
Заякване : PA textile cord  
Покритие : Chloroprene CR, black, not 
electrically conductive 
Фланци : въртящи се, DIN 2635/PN 40 
поцинкавана жълто хромирана стомана 

1” 25 

130 

16 

ERV-CR25-16 
1 ¼” 32 ERV-CR32-16 
1 ½” 40 ERV-CR40-16 

2” 50 ERV-CR50-16 
2 ½” 65 ERV-CR65-16 

3” 80 ERV-CR80-16 
4” 100 ERV-CR100-16 
5” 125 ERV-CR125-16 
6” 150 ERV-CR150-16 
8” 200 

10 

ERV-CR200-16 
10” 250 ERV-CR250-16 
12” 300 ERV-CR300-10 
14” 350 

200 

ERV-CR350-10 
16” 400 ERV-CR400-10 
20” 500 ERV-CR500-10 
24” 600 ERV-CR600-10 
28” 700 275 ERV-CR700-10 
32” 800 250 ERV-CR800-10 
36” 900 

300 
ERV-CR900-10 

40” 1000 ERV-CR1000-10 

 

Чрвена линия компенсатори. 
Разработени по High-Tech за вода, 
питейна вода, топла и студена отпадна 
вода, морска вода, изстудена вода, също и 
с химически добавки за вода до 90°C. 
Работно налягане до 16 bar. Работят и на 
вакуум. Също са много устойчиви на 
химическа отпадна вода, химикали, 
основи, киселини, технически алкохоли, 
естери и кетони 
Не подходящи за всички минерални 
маслени продукти, охлаждаща вода с 
минерални маслени продукти и др. 
Цев : Butyl/EPDM compound, 
непромокаема, ел.проводима 
Reinforcement :Текстилни влакна от 
Nylon заляти с Butyl,не усилени 
Покритие : EPDM, озон и атмосферо – 
устойчиво, електропроводимо 
Надпис : Red band, ERV size – DN ... PN 
16, дата на производство 
Фланци : въртящи се от въглеродна 
стомана, поцинковани и и жълто 
хромирани 
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XIII. НИВОМЕРИ - iSite 
iSite е разработена за надземни резервоари до 15.15 м и е инсталирана в повече от 1 000 000 

резервоара по света. Известен е с голямата си надеждност и точност при измерванията. 
Предпочитан при работа с автоматизирани системи. 

 
- Сонда: Гъвкава PVDF до 15.15m 
- Точност: 0.25 мм 
- Грешка при температурата: +/- 1.11o C 
- Точост на температурните датчици: +/-0.02o C 
- Измервана температура: -40o C до +65o C 
- Работна температура: -40o C до +71o C 
- Дистанция до конзолата: До 600м чрез усукана 

двойка 
- Връзка: NEMA 4 
- Максимален обем за измерване: До 1 милион 

литра 

Предимства. 
- работа с отдалечен компютър; 
- възможност за автокалибриране;  
- възможност за работа с автоматизирана система Dais TERMINAL; 
- бърза корекция и настройка; 
- не се влияе от големи изпарения; 
- ремонтнопригоден; 
- реле за управление на помпа при препълване; 
- измерва температурата на флуида по цялата 

височина; 
- водене на разнообразни отчети; 
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XIV. ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛИ PROTEGO 
PROTEGO предпазни 

устройства се използват в огромен 
кръг индустриални приложения. 
Процесът на предпазване изисква 
надеждност на всеки параметър. 
Практически примери паказват как 
системите могат да са защитени и как 
PROTEGO устройствата се вграждат 
в контролираните кръгове. Вж 
схемата. 

Приложения могат да се 
намерят в много други от изброените 
сфери като: медицински технологии, 
хранителна промишленост, 
авиостроене, автомобилостроене, IT 
чиста среда и др. 

OPW Market предлага решение 
за всеки проект, където има 
изискване за предпазване от горене 
или детонация. 

 
 
 

 
 
Моля, за повече информация, изготвяне на проект или въпроси не се колебайте и ни потърсете. 
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XV. КУПЛУНЗИ – QUICK COUPLINGS 
OPW Market предлага пълна гама от накрайници за маркучи и всички видове фитинги, като: 

KAMLOK, KAMVALOK, DRYLOK, TW, STORZ, GUILLEMINE и др.  
OPW Market предлага фитингите, изработени от различни материали: неръждаема стомана, 

месинг, алуминий и полипропилен. 
В каталога „ФИТИНГИ” ще намерите пълна информация за накрайниците, материалите и 

размерите им.  

15.1. KAMLOK 
    

633-ABS 633-B 633-C 633-DBS 

    
633-E 633-FB 634-A 634-B 

    
 

15.2. TW 
 

MK VK MB VB 

    
 

15.3. GUILLEMINE 
 

За маркуч Женска резба с и без 
заключване 

Мъжка резба със и 
без заключване 

Капачка със и без 
заключване 

    
Информация за размери, материали и резервни части за GUILLEMINE ще намерите в 

каталог „ФИТИНГИ” или се консултирайте на офисните телефони. OPW Market предлага преходи 
и редукции към други куплунзи. 
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15.4. STORZ 
 

За маркуч На женска резба На мъжка резба Капачка 

 
  

 
Информация за размери, материали и резервни части за STORZ ще намерите в каталог 

„ФИТИНГИ” или се консултирайте на офисните телефони. OPW Market предлага преходи и 
редукции към други куплунзи. 

 

15.5. НАКРАЙНИЦИ ЗА МАРКУЧИ И СКОБИ 
 

Мъжки накрайник 
с муфа на резба 

Женски накрайник 
с муфа на резба 

Женски накрайник 
за предпазни скоби. 

Мъжки накрайник 
за предпазни скоби 

 

  
  

 

Единични скоби Двойни скоби Предпазни скоби   

  
 

 

 

Информация за размери, материали и резервни части за накрайници и скоби ще намерите в 
каталог „ФИТИНГИ” или се консултирайте на офисните телефони. OPW Market предлага 
безплатен монтаж при закупуване. 

 

15.6. РЕДУКЦИИ 
OPW Market предлага пълна гама от редукции, преходи, муфи и нипели, изработени от 

неръждаема стомана, месинг или алуминий. За повече информация в каталог “ФИТИНГИ” или ни 
потърсете за консултация в офиса. 

Редукции Двоен нипел Нипел редукция Муфа Муфа редукция 
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XVI. КУПЛУНЗИ С КЛАПАН – DRY DISCONNECTS 
 

16.1. KAMVALOK 

Kamvalok® “dry disconnect”  куплунзи продължават да са 
стандарт в индустрията. Те осигуряват автоматично затваряне от 
двете части – куплунг и адаптор. Той все още е първия избор при 
операции товарене / разтоварване и процедури на смесване.  

Kamvalok® куплунзи и адаптори са разработени с женска 
резба и могат да се свържат с нипел от тръба или маркуч. Фланците 
се правят по специална поръчка. 

Използва се в петролната, химическата индустрия, при 
пълнене на цистерни, производство на сапуни, растителни и 
животински масла и др. 

Размери  1½”, 2”, 3”. 

Серия 17хх, 16хх 
   

 

Features:  
· Built-in elbow and swivel for freedom of movement when used with a 

hose on tank trucks.  
· Swivel end is 2" female BSP.  
· Poppeted Adaptor and Coupler minimizes product loss during routine 

disconnect.  
· Built-in valve, no additional valve required.  
· Quick disconnect, cam and groove style for ease of use. 
· Automatic shut-off with accidental disconnect to minimize prod uct 

loss. 

Формула за избор на KAMVALOK: 

1711D-AL15 
 

Тип Тяло Уплътнение   
16 - Адаптор 
 
17 - Куплунг 

1 – Алуминиево тялоPlated 
     Steel & Delrin Internals 

6 – Aluminum Body,  
     Stainless Steel Internals, 

7 – Stainless Steel Body, 
     Stainless Steel Internals 

1 - Buna-N 
2 - Viton -A 
3 - TFE/Silicone Core 
     (За адаптери) 
4 – EPT 
5 - TFE/Silicone Core, 
     Chemraz® (За куплунзи) 
6 - Chemraz® 

AL – Aluminum   
       Body 
 
SS – Stainless 
        Steel Body 

15 - 1 ½" 
 
20 - 2"  
 
30 - 3"  

 
Серия 1711ES, 1712ES и Актуатор D2000 
    

 

Същия като 17xx, но 
под 90 градуса 

 

D2000 куплунг предлага следните 
предимства:  

· Лесно почистване.  
· Вгтраден клапан.  
· Ниска цена.  
· Здрава конструкция.  
· Лесна употреба.  
· Съвместимост с  Kamvalok 

адаптори.  
· Прост дизайн за надеждно 

използване. 
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Серия 1673ANF и 2173AVN 
 

 

1673ANF  
The OPW 1673- ANF dry discon nect adaptor keeps hazardous chemi cals and vapors in 
the line and out of the environment with an easy ac cess connection for tank cars, tank 
tucks, intermodal tanks, and in- process operations.  
The 1673 ANF dry disconnect adaptor is made specifically for applications using an ANSI 
flange.  
Features:  

· Raised face flange, or optional tongue and groove design.  
· Connection with a D2000™ actuating coupler or Kamvalok dry disconnect coupler 

(1700 series).  
· Quick disassembly for easy cleaning.  

  

 

2173AVN  
The 2173AVN has easy access in recovering vapors and provides a dry disconnect connec-
tion for top or bottom loading/ unloading tank truck operations.  
Features:  

· Vapor hose connection made with 2" Kamvalok dry disconnect or D2000 
activating couplers.  

· 3 " straight thread mounting with 2 " dry disconnect cam and groove connection. 
Becomes a 3"x 2" adaptor for "QRB" valves.  

· Low profile keeps fitting below rollover plane to minimize dam age in case of 
rollover. Stays within IMO profile dimensions.  

· Easy attachment to existing MC307, DOT407, MC312, and DOT412 trailers, no 
modification to trailer required.  

  

16.2. DRYLOK 
 

DRYLOK е най-новия от типа “сухо свързване” на пазара. При 
свърване и разкачане има минимално изпускане на течност дори 
при високо налягане.   
 

 

Формула за избор на DRYLOK:  

5770-V720N 
 

Coupler/Adaptor Seal Material of Construction Size Connection Styles 
56 - Адаптор 
57 - Куплунг 

V - Viton - A 
E - EPDM 
F - TFE  Viton-A Core 
T - TFE Silicone Core 
Z - Kalrez® 

7 - 316 Stainless Steel 
8 - Alloy 20 
9 - Hastalloy 

10 - 1"  
20 - 2"  
30 - 3"  

A - ANSI Flange 150# 
B - Female BPT 
D - Din Flange 
N - Female NPT 
T - ANSI Flange 300# 

 
 

16.3. DRYDIS 
 
ВЪЗМОЖНОСТИ 
Drydis са оптимизирани в зависимост от 
 функцията и дебита  
- Самозаключване при пълно куплиране 
- Интегриран шарнир 
- Леки 
- Минимална поддръжка 
- Без разливи при разкуплиране 
- Малка загуба на дебит 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

mailto:customerservice@swiveljoints.com?subject=drylok%20couplers�
mailto:customerservice@swiveljoints.com?subject=drylok%20couplers�
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- Размер: 1" до 4" 
- Материали: Stainless steel AISI316TI, weel of TRM40- 
100 polypropilene. Други материали по заявка 
- Уплътнения: На резбата PTFE, O-пръстени FPM. Други материали по заявка. 
- Работно налягане : PN 25 
- Връзка: BSP резба, DIN/ANSI фланци. Друга конфигурация по заявка. 
 

16.4. DDC 
 
Състои се от две независими части: TANK UNIT и HOSE UNIT. 
 
Предимства:  

- Лесен за работа: постави и завърти – горивото потича; завърти 
и извади – клапана е затворен  

- Пести време: няма нужда от източване на маркучите  
- Икономичен: няма разпиляване на продукт  
- Безопасен: клапана не се отваря докато не е куплиран  
- Екологичен: разливите са елиминирани  
- Дълъг живот: малък набор от резервни части се износват  
- Запазват гъвкавостта си при ниски температури  
- Работят на вакуум 

Стандарти и сертификати: 
- PED съвместим.  
- ATEX Ex II 2G.  
- NATO STANAG 3756.  
- Сертификати за използваните материали по поръчка с 

доплащане.  
 

ИЗБОР НА DDC: DDC-M075-BSP-MS-VI 
1 2 3 4 5 6 

DDC- M 075- BSP- MS- VI 
 

2 Тип: M - Hose unit; V – tank unit; C – капачка; P - плъг 
3 Размер: 075- ¾”; 100-1”; 150- 1 ½”; 200–2”; 250–2 ½”; 300–3”; 400–4”; 600-6” 
4 Накрайник: Резба: BSP, NPT; фланци: ASA, DIN, TW, TTMA 
5 Материали: AL-Алуминий, MS-Месинг, SS-Неръжд. стомана, HA - Hastelloy C и PK - 

PEEK.  
6 Уплътнение: VI-FPM (Viton®), EP-EPDM, CH-Chemraz®, KA-Kalrez®, NBR-Nitrile 

   
Раб. налягане: PN 10 - PN 25 

Съвместимост: По стандарт NATO STANAG 3756 и ATOFINA SGM 2049.TUY.C 
Специални модели: с вграден break-away, клапан за налягане и вакуум и др. По поръчка. 
 
 
СПЕЦИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ:  
ЗА ЕТИЛЕН ОКСИД и ПРОПИЛЕН ОКСИД, съгласно 
стандарт EN1092-1:2001, Type E:Spigot PN25/40 
Body material: Stainless Steel EN 10283-1.4409+AT. 
Sealing material: Kalrez®, CHEMRAZ® . 
Sizes: DN 50 (2”), DN 80 (3”), DN 100 (4”). 
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XVII. ОТСЕКАТЕЛНИ КЛАПАНИ - BREAK AWAY 
 

Начин на работа 
Куплунга се разкъсва, ако силите на опъване превишат предварително 
зададените. След разделянето, клапаните от двете страни се затварят, 
което предотвратява разливи от двете страни. 

Технически данни 
Размери: 1" до 8” 
Материал:Stainless Steel AISI316TI, Бронз или Алуминий 
Уплътнениея: на резбите PTFE, O-пръстени FEP, или друг материал 
по поръчка. 
Работно налягане: 16 Bar 
Друга конфигурация по заявка. 
Подробна информация в каталог „ФИТИНГИ” глава „Отсекателни 
клапани” 

Сертификати 
По заявка. 

Приложение 
Заводи за бои и лакове, мастила, фармацефтика, течни сапуни, 
трансфер и бункероване на петролни продукти и LPG, 
селскостопански материали, растителни масла, киселини и основи. 
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XVIII. ШАРНИРИ – SWIVEL JOINTS 
Универсални шарнири 
Имат голям обем приложения: в химическата, петролната, в 

рафинерии, мини, дестилация, пивоварни, мастилена и бояджийска 
промишлено, производство на торове.  

Шарнирите са разработени и произведени да се използват в гъвкави 
тръбни системи, ръкави за зареждане, макари за маркучи, шивашки станове, 
пречистватилни станции  и много други машини. 

Могат да се използват подналягане и вакуум, също при тежки и 
трудноподвижни маркучи. 

Повече информация за размери, видове и материали може да 
намерите в каталог “SwivelJoints” на OPW. 
 

 
   

Стил 20 Стил 30 Стил 40 Стил 50 

Формула за избор на шарнир: 3920K2-SS30-TG-FAFD 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

39 20 K2- SS 30- TG- FA FD 

 
1. Тип материал 2. Стил 3. Тип шарнир 4. Материал 

32=Стоманена отливка 
33=Бронзова отливка 
34=Steel, Fabricated 
36=Алуминиева отливка 
37=Отливка неръжд.стом.  
38=Отливка Ductile желязо 
39=316 Stainless Steel, Fab. 

20= 1 шарнир, прав 
30= 1 шарнир, 1 коляно 
40= 1 шарнир, 2 колена 
50= 2 шарнира, 2 колена 

__ =Стандарт 2 части/2 лагера 
K1 =Split Flange 1 лагер 
K2 =Split Flange 2 лагера 
TL1=Split Flange  PFA Injected 
        1 лагер 
TL2=Split Flange  PFA Injected 
        2 лагера 

ST – Въглеродна стомана 
BR – Бронз 
AL – Алуминий 
SS – Неръжд.стомана 
DI – Ковано желязо 
 

5. Размер 6. Уплътнение 7.Входна връзка 8. Изходна връзка 

07 = ¾” 
10 = 1” 
15 = 1 ½” 
20 = 2” 
30 = 3” 
40 = 4” 
60 = 6” 

BU = BUNA-N 
VG= VITON GFLT 
VI=VITON-A 
TG=PTFE garter spring 
TS=PTFE SILICON 
EP=EPT/EPDM 
NE=NEOPRENE 

FA=Фланец ASA 150 LBS RF 
FD=Фланец DIN 2633 PN 10/16 
BF=BSPP женска резба 
BM=BSPT мъжска резба 
NF=NPT женска резба 
WE=необработен край 

FA=Фланец ASA 150 LBS RF 
FD=Фланец DIN 2633 PN 10/16 
BF=BSPP женска резба 
BM=BSPT мъжска резба 
NF=NPT женска резба 
WE=необработен край 

 

ЗА МАРКУЧИ 
Позволява на маркучите да работят без напрежение по 

краищата на свързване, което е основната причина за бързото 
износване на PTFE, композитните, каучуковите, стоманенити и 
други маркучи. 

Размери от ¾” до 4”. 
Материали: месинг, неръждаема стомана, алуминий. 
Уплътнения: FPM (Viton) ®, Chemraz®, Kalrez® и др. 
Работно налягане: 10 – 16 bar. 
Свързване: мъжка/женска резба BSP или NPT 
Повече подробности и начина на избор може да намерите к каталог „ФИТИНГИ” /шарнири/ 
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XIX. Дискови възвратни клапи 
Универсални шарнири 

 
 
 

XX. Акумулатори 
Универсални шарнири 
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XXI.  РЕШЕНИЯ на OPW market 
21.1. Система за добавка FlexiMix 

Био горивата имат растителен 
произход и са все по популярни в 
промишлеността. 
OPW Market като компания предлагаща 
решения на този пазар предлага 
напълно готова за работа  система за 
впръскване на добавки. 
 
Системата е изградена от разходомери, 
клапани, аксесоари и едно специфично 
електронно устройство, което 
управлява сигналите и позволява 
настройка на системата спрямо и най-
високите изисквания на клиента. 
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21.2. Петролен терминал 
За петролен терминал OPW market предлага пълно оборудване, съобразено със 

специфичните изисквания на проекта. 

- Маркучи. За разтоварване от ЖП цистерни с 
накрайници KWZ и куплунзи с клапан. Ръкави за 
разтоварване. 

- Помпи за разтоварване. За дебит от 20 m3/h 
до 500 m3/h. Самозасмукващи с сух старт. С честотен 
регулатор. 

- Автоматизирани измервателни системи за 

доставка на гориво със система за отвеждане на въздуха и 
автоматично ограничаване на дебита. 

- Нивомерни системи. 

- Плаващи смукателни системи в резервоар. 3”, 4”, 6” и 10”. 

- Огнепреградители с клапани за налягане и вакуум на 
резервоара. Огнепреградители на линията за отвеждане на пари. 

- Кранове: шибърни, сферични, бътерфлай и други кранове. Със 
задвижки или ръчни. По API 607, ATEX и др. 

- Помпи за товарене. Центробежни до 700 m3/h. Ламелни – до 
500m3/h. Висока енергийна ефективност.  

- Разходомерни системи за дебит до 960m3/h. Напълно 
окомплектовани с въздухоотделители, дозиращи клапани и система за 
температурна компенсация. С обемен или масов разходомер и 
температурна компенсация.  

- Интегрирана система за блендиране на биодизел и биоетанол. 

- Интегрирана система за адитивиране с до 3 вида добавки за 
всеки продукт FlexiMix.  

- Заземителни монитори и монитори против препълване.  

- Падащи стълби за ръкави за горно пълнене. С 3, 4 или 5 стъпала. 

- Ръкави за горно и долно пълнене. 3”, 4” и 6”. Различни видове с 
аксесоари. 

- Автоматизирана система за управление 

- Акумулатори за предпазване от хидравлични удари.   
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21.3. LPG терминал 
OPW market предлага доставка на оборудване както и проектиране и изграждане на 

напълно завършен терминал за LPG. Включващ: 

- Заземителни монитори. 

- Ръкави за пълнене. С течна и газова фаза. С breakaway куплунзи. 

- Маркучи за LPG – до 8”. Накрайници с предпазни скоби. 

- Шарнири. Маркучни - за предпазване на маркуча от усукване, 

индустриални за ръкави. До 8”. 

- Куплунзи с клапан DGC за LPG за откуплиране без разлив. 

- Разходомерни измервателни системи 

по директива 2004/22/EC с обемни и масови 

разходомери. Въздухоотделители. Дозиращи 

клапани за терминал за пълнене. 

- Нивомерни системи. Механични и електронни. 

- Предпазно-преливни клапани ReGo 

- Компресори за LPG 14 m3/h до 209 m3/h капацитет. С 4-пътен 

кран, съд за течна фаза, датчици и предпазни клапана. ATEX, PED. 

- Помпи за LPG от 1” до 4”. By-pass клапани. ATEX 

- Скоростни отсекателни клапани. Различни размери. 

- Предпазни отсекателни клапани (breakaway) за LPG 

- Сферични кранове за LPG със задвижка или ръчни.  

- Автоматизирана система за управление 

- Компенсатори за LPG 
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21.4. Терминал за химикали 
За терминал за JET OPW market предлага 

пълно оборудване, съобразено със специфичните 
изисквания на проекта. 

- Маркучи. За всички зидове химикали. От 
UPE, PTFE, EPDM, неръждаема стомана. Различни 
размери. 

- Шарнири – за предпазване на маркуча от 
усукване, да 8”. 

- Куплунзи с клапан (Dry Disconnect 
Couplers). От неръждаема стомана, Hastelloy и други 
сплави. Подходящи и за най-агресивните течности.   

- Помпи. За дебит от 20 m3/h до 500 m3/h. 
Самозасмукващи с сух старт. От неръждаема 
стомана, стомана, чугун. 

- Ламелни компресори за изтласкване на течности от цистерни. Различен дебит. 

- Огнепреградители с клапани на резервоара. 
Огнепреградители на линията за отвеждане на пари. От 
неръждаема стомана, Hasteloy и други материали. 

- Кранове: шибърни, сферични, бътерфлай и други 
кранове. Със задвижки или ръчни. От неръждаема стомана, 
hasteloy, тефлонирани. Подходяще за работа дори с хлорни 
производни. ATEX. 

- Разходомерни системи за дебит до 150m3/h. От 
неръждаема стомана. Напълно окомплектовани с 
въздухоотделители, дозиращи клапани и система за 
температурна компенсация 

- Заземителни монитори и монитори против 
препълване. 

- Падащи стълби за ръкави за горно пълнене. 

- Ръкави за горно и долно пълнене. 3” и 4”. От 
неръждаема стомана. Различни видове с аксесоари. 

- Компенсатори. За различни видове химикали. 

- Автоматизирана система за управление 

- Breakaway – предпазни отсекателни клапани. 
Болтови и фланцови. От различен материал, за 
различни химикали.  
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21.5. Терминал за JET 
За терминал за JET OPW market предлага пълно оборудване, съобразено със специфичните 

изисквания на проекта. 
- Маркучи за JET за разтоварване от ЖП цистерни с накрайници KWZ, и куплунзи с клапан 

DAC. Ръкави за разтоварване от неръждаема стомана. 
- Пистолети за наземно пълнене на самолети с гориво.  
- Помпи за разтоварване. За дебит от 20 m3/h до 500 m3/h. Самозасмукващи с сух старт. От 

неръждаема стомана, стомана и чугун от безмедни сплави. 
- Автоматизирани измервателни системи за измерване при доставка на JET със система за 

отвеждане на въздуха и автоматично ограничаване на дебита. 
- Нивомерни системи 
- Водоотделители 
- Автоматизирана система за адитивиране 
- Плаващи смукателни системи в резервоар. 3”, 4”, 6” и 10”. 
- Огнепреградители с клапани на резервоара. Огнепреградители на линията за отвеждане 

на пари. 
- Кранове: шибърни, сферични, бътерфлай и други кранове. Със задвижки или ръчни. 
- Помпи за товарене. Центробежни до 700 m3/h. Ламелни – до 500m3/h. 
- Разходомерни системи за дебит до 960m3/h. Напълно окомплектовани с 

въздухоотделители, дозиращи клапани и система за температурна компенсация 
- Заземителни монитори и монитори против препълване. 
- Падащи стълби за ръкави за горно пълнене. 
- Ръкави за горно и долно пълнене. 3” и 4”. Различни видове с аксесоари.  
- Акумулатори за предпазване от хидравлични удари.   
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21.6. Терминали за храни 
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21.7. Бункероване 
 

- Морски и речни ръкави (loading arms) за 
пълнене на горива 

- Маркучи за разтоварване. До 12”.  
- Шарнири против усукване на маркучите. 
- Плаващи маркучи 
- Маркучи за полагане по дъното. 
- Маркучи за меки връзки на понтон. До 12”. 
- Предпазни отсекателни клапани (breakaway) 

за предпазванепот разлив. До 12”. ATEX 
- Куплунзи с клапан (DDC) за откуплиране без 

разлив. До 12”. ATEX, морско изпълнение 
- Високодебитни помпи за товарене и 

разтоварване. Ламелни до 10”. Самозасмукващи и със сух 
старт. 

- Разходомерни системи за работа на плавателни 
съдове. Осигурени с автоматика и средства за ефективно 
отделяне на въздуха.  

- Кранове за управление на потока: шибърни, 
сферични, бътерфлай 

- Нивомерни системи 
- Система за автоматизация и управление 
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XXII.  Друго оборудване от OPW MARKET 

ФИТИНГИ 
Бензиностанции, 

метанстанции, 
газостанции 

Оборудване за 
цистерни 

   

Хидравлика и 
пневматика CNG МАРКУЧИ 

   

Оборудване за 
ЦИМЕНТОВОЗИ 

 

Тръби, профили, 
пръти, колена ... 
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