
Bianca —
Igényes alkalmazások
és maximális biztonság
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Rendkívül sokoldalú, 
mindig megbízható.

Bianca centrikus PTFE-borítású pillan-
gószelep korrozív folyadékokhoz, illetve 
nagy tisztaságú alkalmazásokhoz.
Méretválaszték: DN 32 - DN 900 mm.

Több mint 20 éve Svájcban tervezik és 
gyártják hosszútávú használatra, igé-
nyes közegekhez és környezetekhez 
használhatóan.

A különböző iparágak követelmé- 
nyeinek kielégítése érdekében a test 
gömbgrafitos öntvény és rozsdamen-
tes acél kivitelben is elérhető. A ve-
zetőképes bevonatokkal ellátott tá-

nyérok, illetve különböző vezetőképes 
alapanyagú elasztomer mandzsetták 
széles választékának köszönhetően 
akár robbanásveszélyes környezetben 
is használható. 

Az alkatrészek rendelkezésre állása 
rövid szállítási időt tesz lehetővé nagy 
méretekben is.



—
A felhasznált fluorműanyagok az FDA 177.1550 és az
EU sz. 10/2011 előírási és engedélyei szerint készülnek

Kiváló műszaki tulajdonságok a
kiemelkedő teljesítményért

ISO fejkarima a moduláris meghajtók csatla-
koztatásához

EN 19 szerinti rozsdamentes acél 
szerelvény azonosító tábla a teljes 
nyomon követhetőség érdekében

A megbízható tengelytömítés 
rendszer jellemzői:
—  biztonsági tengelytömítés
— széles mandzsetta gallér 
— PFA bevonatos tengely

Különlegesen hosszú élettartam,  
a kamrázott mandzsettának
köszönhetően, amely megakadályoz-
za a tömítés hidegfolyás effektusát a 
karima felületén

Teljes diffúziómentesség,   
a tányér min. 3 mm vastagságú PFA 
bevonatának köszönhetően

Központosító lyukakkal ellátva különbö-
ző típusú karimás csatlakozásokhoz

Külső tengelytömítés, a szerelvény
nyak védelme érdekében

Magas minőségű önkenő és
karbantartásmentes persely

Opcionális TA-Luft által
engedélyezett tömítés

Szivárgástömör tengelytömítés 
és kiváló Kv értékek, ami az egy 
darabból álló tányéron/tengelyen 
alapul

A mandzsetta minimális defor-
málódása a mögötte elhelyezkedő, 
házba ágyazott második tömítés 
kialakítás miatt

A széles mandzsetta gallér, a tányér és a 
tengely összefüggő PFA bevonata, valamint 
a teljes élettartamra alkalmas biztonsági 
tengelytömítés garantálja a kiváló elsődleges 
és tartós másodlagos tengely tömítettséget, 
nagyobb működési ciklusok és magas 
hőmérséklet esetén is.

Alacsony súrlódás és hosszabb 
élettartam a PTFE mandzsetta és 
a PFA bevonatos tányér kombináció-
jának köszönhetően

elsődleges tömítés 
másodlagos tömítés



Rozsdamentes acél /Hastelloy /
szuper duplex

Saválló acél /Hastelloy 
/szuper duplex políro-
zott felülettel Ra 0,8

Vezetőképes PFA

PFA

Saválló acél polírozott felülettel:
Ra 0.4 / Fe < 1%

Ultralene bevonat™

PTFE

Ultraflon®

Minden felhasználáshoz 
a megfelelő alapanyag 
kombináció

Tükörfényesre polírozott, rozsdamen-
tes tányérok, nagy tisztaságú 
Ultraflon® mandzsetták gyógyszeripa-
ri használatra, PFA bevonattal ellátott 
tányérok, PTFE mandzsettákkal a 
maró hatású anyagokhoz a vegyipar-

ban – a Bianca pillangószelepek az 
alkalmazások széles köréhez konfigu-
rálhatók. A kiváló minőség, biztonsá-
gos és megbízható működés mindig 
előtérben

PTFE bevonat



A Bachem független, technológia alapú,
nyilvános biokémiai vállalat, amely teljes- 
körű szolgáltatást nyújt a gyógyszer- és 
biotechnológiai ipar számára. A Bachem a 
folyamatfejlesztésre specializálódott, vala-
mint peptidek és komplex szerves moleku-
lák, aktív gyógyszeripari összetevők gyártá-
sára (API), valamint kutatási célokra szánt 
innovatív biokémiai anyagokra.

A steril folyamatok és a biotechnológia mel-
lett a gyógyszereket gyakran hagyományos 
kémiai eljárásokkal állítják elő. Oldószereket 
például alapanyagok előkészítéséhez hasz-
nálják extrakcióhoz és különféle reakciókhoz 
egyaránt. Miután ezek elhasználódtak, az 
oldószereket vissza kell nyerni újrahasznosít-
va, vagy semlegesítve. 

2008-ban a Bachem AG új oldószer tartály 
raktárat épített mind a friss, mind az elhasz-
nált oldószerek számára. Ebben a raktárban a 
tartályokat az InterApp által gyártott gömb-
csapokkal és Bianca pillangóval szerelték.

Az oldószerek gyakran maró hatásúak és 
bizonyos körülmények hatására robbanásve-
szélyesek. A gömbcsapok és a pillangószele-
pek kifejezetten az ex-zónában való haszná-
latra lettek telepítve (kívül: 1. zóna IIB T4 / 
belül: 0. zóna IIB T4).

A mandzsetta anyagokat olyan tartályokon 
használták, amelyek friss oldószereket is 
tartalmaztak, továbbá meg kellett felelni az 
amerikai Food and Drug Administration (FDA) 
követelményeinek.

Ez az alkalmazás maximális biztonságot és 
megbízhatóságot követel. Kompakt kézi- 
karos és pneumatikus meghajtású, BVC21 
típusú gömbcsapokat használtak a friss 
oldószeres tartályokhoz.

Bianca LUG típusú pillangószelepeket hasz-
náltak a nagyobb DN 50-től - DN 200 mm 
átmérőben, 316L rozsdamentes tányérokkal 
és vezetőképes PTFE mandzsettával. Ezeket 
a szelepeket kézikarral, vagy pneumatikus 
meghajtóval szerelték, egyes esetekben 
visszajelző egységgel. A termékkel érintkező 
mandzsetta megfelel az FDA követelményei-
nek.

Bianca pillangószelepeket használtak az ol-
dószertartályoknál is, de itt PFA vezetőképes 
bevonattal ellátott tányérral, a friss oldószer-
tartályoknál használt működtetéssel.

Az InterApp szelepek kielégítették az ügyfelek 
igényeit, az FDA megfelelőség és az ATEX 
követelményeinek tekintetében.

Esettanulmány Banchem

Maximális biztonság a gyógyszeripari 
alapanyagok gyártása során.
–
InterApp pillangószelepekkel  
Bianca

Bianca névleges méret  DN 50 — DN 200
FDA-kompatibilis
Beépíthető robbanásveszélyes légkörben



InterApp svájci székhellyel az AVK Csoport részeként fejleszti, gyártja és forgalmaz-
za a szelepeket és a kapcsolódó tartozékokat. Mint egy ügyfélcentrikus technológiai 
vállalat, átfogó áramlásszabályozó megoldásokat kínál világszerte a legigényesebb 
iparágaknak. Hivatalos magyarországi képviselő: Stier Innovatech Kft.

Erőművek
A legkiválóbb minőségű termékek 
a tartósság, a teljesítmény, és 
a megbízhatóság tekintetében, 
ellenállók a koptató körülmények 
között.

Vegyipar 
Megbízható és biztonságos az 
igényes alkalmazásokban, mint 
például hatóanyag gyártás,
szállítás és felületkezelés.

Biotechnológia 
Biztonság, nagy tisztaság és 
sterilitás a legfontosabb köve-
telmények, amikor a biotechno-
lógia szegmens alkalmazásaiba 
építjük be szerelvényeinket.

Bányászat és iszap szállítás 
Savak, lúgok, oldószerek egyvele-
ge és agresszív iszap közegek is 
lehetnek felhasználási területek.
 

Acélipar
Agresszív közegeket szállító el-
járásoknál, mint például a pácoló 
berendezéseknél, fluor-elaszto-
merrel bélelt pillangószelepek 
használhatók.

Zár-nyit és szabályzásra is alkalmas 
szerelvényeinket agresszív 
közegekre, valamint nagy tisztaságú 
alkalmazásokra tervezték és 
gyártották.

Olaj- és gázipar
Az olyan kiegészítő folyama-
toknál, mint az adalékanyagok 
feldolgozása, a Bianca a helyes 
választás, köszönhetően robosz-
tusságának és kivételes vegyi 
ellenálló képességének.

Vízkezelés 
A nagy tisztaságú Bianca-t ott 
használják, ahol az abszolút 
tisztaság elengedhetetlen és a 
legkisebb szennyeződést is el kell 
kerülni, mint pl. a félvezető ipar.



Az InterApp AG bármikor, előzetes értesítés vagy 
kötelezettség nélkül fenntartja a termékváltoztatás 
- vagy eltávolítás jogát termékei vagy szolgáltatásai 
kínálatából. Az InterApp AG nem vállal felelősséget 
az e dokumentum használatából eredő következmé-
nyekért Nincs arra garancia, hogy az itt megadott 
információk teljesek, pontosak vagy naprakészek. 

© 2019 InterApp AG. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy annak egy részének másolása 
csak a szerzői jog által védett anyag tulajdonosának 
előzetes írásbeli hozzájárulásával engedélyezett.

interapp.net
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InterApp képviselet Magyarországon:
Stier Tamás
Ügyvezető
2045 Törökbálint,Tó utca 3. - Hungary
Mobil: +36 30 956 9230
Web: www.stier-innovatech.hu
e-mail: tamas.stier@stier-innovatech.hu


