
  Danfoss A/S, 2003 RD.7B.A2.02 1

Katalog Iglicowe zawory odcinaj¹ce,
typu SNV 8

Wprowadzenie

Charakterystyka

SNV jest skonstruowany jako zawór serwiso-
wy z zamkniêciem metal-metal. Zawór jest do-
starczany z ko³pakiem, który mo¿e byæ u¿yty
jako pokrêt³o rêczne kiedy jest obrócony

Odpowiedni do wszystkich ogólnie u¿ywa-
nych czynników ch³odniczych w³¹czaj¹c
R 717 i obojêtnych gazów/cieczy w zale¿no-
œci od odpowiednioœci materia³u uszczel-
nienia

Wewnêtrzne uszczelnienie zwrotne umo¿li-
wia wymianê uszczelki wrzeciona przy za-
worze pod ciœnieniem (patrz rysunek "Wy-
kaz materia³ów")

Dowolny kierunek przep³ywu

Maks. ciœnienie robocze:
25 bar g (363 psi g)
Zawory na wy¿sze ciœnienie dostêpne na
¿yczenie

Zwarty i lekki zawór ³atwy w obs³udze i mon-
ta¿u

Szczelny w ca³ym zakresie temperatur
–50/+150°C (–58/+302°F)

Certyfikacja: W celu otrzymania aktualnej
listy atestów (dopuszczeñ) prosimy o kon-
takt z Danfoss.

o 180o. Zawory SNV charakteryzuj¹ siê zwart¹
budow¹, posiadaj¹ uszczelnienie zwrotne
przestrzeni d³awicy, co umo¿liwia wymianê
uszczelki wrzeciona pod ciœnieniem.
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Konstrukcja

Dane techniczne

Przy³¹cza
Dostêpne z nastêpuj¹cymi przy³¹czami:

CD/CD - Pierœcieñ zacinaj¹cy/
Pierœcieñ zacinaj¹cy

CD/WN - Pierœcieñ zacinaj¹cy/
Króciec do spawania

CD/TN - Pierœcieñ zacinaj¹cy/
Gwintowane z³¹cze wkrêtne

T/T - Gwint zewnêtrzny/
Gwint zewnêtrzny

CD/NPT - Pierœcieñ zacinaj¹cy/
Gwint NPT.

Korpus
Wykonany ze specjalnej stali przeznaczonej
do pracy w niskiej temperaturze.

Wrzeciono
Wyposa¿ony we wrzeciono ze stali nierdzew-
nej, idealne do uszczelnienia pierœcieniami
uszczelniaj¹cymi typu "Oring".

D³awnica
D³awnica szczelna w pe³nym zakresie tempe-
ratur sk³ada siê z uszczelnienia z podwójnym
pierœcieniem uszczelniaj¹cym ("Oring") po³¹-
czonym z ci¹g³ym smarowaniem ze zbiorni-
czka smaru. Zapewnia to pe³n¹ szczelnoœæ
w ca³ym zakresie: –50/+150°C (–58/+302°F).

Monta¿
Nie jest wymagany okreœlony kierunek prze-
p³ywu. Zawór zosta³ tak zaprojektowany, ¿eby
wytrzyma³ wysokie ciœnienia wewnêtrzne.
Jednak¿e uk³ad ruroci¹gów powinien byæ pro-
jektowany tak, aby unikn¹æ pu³apek cieczo-
wych i zmniejszyæ ryzyko wzrostu ciœnienia
spowodowanego przez rozszerzalnoœæ ciep-
ln¹ cieczy. Dalsze informacje - patrz instrukcja
monta¿u SNV.

Czynniki ch³odnicze
Odpowiednie do wszystkich niepalnych
ogólnie u¿ywanych czynników ch³odniczych
w³¹czaj¹c R 717 i obojêtnych gazów/cieczy
w zale¿noœci od odpowiednioœci materia³ów
uszczelnienia. Bardziej szczegó³owe infor-
macje znajduj¹ siê w instrukcji monta¿u
SNV. Nie zaleca siê stosowaæ do palnych
wêglowodorów. W celu uzyskania dalszych
informacji prosimy o kontakt z Danfoss.

Zakres temperatur
–50/+150°C (–58/+302°F).

Zakres ciœnieñ (ciœnienie wzglêdne)
Zawory s¹ zaprojektowane na: maksymalne
ciœnienie robocze 25 bar (363 psi) nadciœ-
nienia.
Próba wytrzyma³oœciowa: 50 bar (725 psi)
nadciœnienia.
Próba szczelnoœci: 25 bar (363 psi).
Zawory na wy¿sze ciœnienie s¹ dostêpne na
¿yczenie.
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Wykaz materia³ów

Nr Czêœæ Materia³ DIN/EN ISO ASTM

1 Korpus Stal TT5t 35 N TW6 Gatunek 1, A333,A334
17173 2604/3 * LF2 A350

2 Wrzeciono Stal nierdzewna 17440 Typ 17 AISI 303
X10CrNiS 189 683/13

3 D³awnica Stal
Pierœcieñ uszczelniaj¹cy Chloropren (Neopren)

4 Podk³adka uszczelniaj¹ca Bezazbestowa
7 Ko³pak Aluminium
8 Uszczelka ko³paka Nylon

11 Pierœcieñ sprê¿ysty Stal
12 Pierœcieñ Nylon
13 Pierœcieñ uszczelniaj¹cy Chloropren (Neopren)

* Materia³ zamienny

Stare wersje bez rowka na górze
wrzeciona nie maj¹ zwrotnego
uszczelnienia d³awicy.

Nowe wersje zaworów SNV z row-
kiem na górze wrzeciona maj¹
zwrotne uszczelnienie d³awicy.
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Przy³¹cza

SNV 8 CD/WN

SNV 8 CD/TN

SNV 8 CD/CD

Akcesoria
Gwintowana
z³¹czka
wkrêtna

Z³¹czka
wkrêtna
i uszczelka

Boczne przy³¹cze (A) Dolne przy³¹cze (B) A1 A1 A2 A2 ∅ D1 ∅ D1

mm cal. mm cal. mm cal.
SNV 8 pierœcieñ zacinaj¹cy (DIN) / pierœcieñ zacinaj¹cy (DIN)

10 mm pierœæ. zacinaj¹cy 10 mm pierœæ. zacinaj¹cy 23 0.92 40 1.57 7 0.28

Boczne przy³¹cze (A) Dolne przy³¹cze (B) A5 A5 F F
G1 (ISO 7/1) mm cal. mm cal.

SNV 8 pierœcieñ zacinaj¹cy(DIN) / Gwintowane z³¹cze wkrêtne
10 mm pierœæ. zacinaj¹cy R 1/2 68 2.68 16 0.63

Boczne przy³¹cze (A) Dolne przy³¹cze (B) A5 A5

∅ D2 mm cal.
SNV 8 pierœcieñ zacinaj¹cy (DIN) / króciec do spawania

10 mm pierœæ. zacinaj¹cy 22 mm 68 2.68

Tylko dla przy³¹cza bocznego ∅ d1 ∅ d1 ∅ D1 ∅ D1 E E G
mm cal. mm cal. mm cal.

Gwintowana z³¹czka wkrêtna ³¹cznie z uszczelk¹ (O-ring)
18 0.71 G 1/2

Z³¹czka wkrêtna i uszczelka
7 0.28 10 0.4

SNV 8 T/T
Boczne przy³¹cze (A) Dolne przy³¹cze (B) A6 A6 L L

G2 (ISO 228/1) G2 (ISO 228/1) mm cal. mm cal.
SNV 8 gwintowana z³¹czka wkrêtna / gwintowana z³¹czka wkrêtna

G 1/2 G 1/2 31 1.22 16 0.63

SNV 8 CD/NPT
Boczne przy³¹cze (A) Dolne przy³¹cze (B) A6 A6 L L

G3 mm cal. mm cal.
SNV 8 pierœcieñ zacinaj¹cy (DIN) / gwint NPT

10 mm pierœæ. zacinaj¹cy 3/8-NPT 31 1.22 16 0.63

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B
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Wymiary i wagi (masy)

Wielkoœæ zaworu A1 A3 A4 ∅ D1 B C Waga
Korpus zaworu

SNV 8 (5/16 in.) mm 23 59 57 10 87 132 0.4 kgcale 0.92 2.32 2.24 0.40 3.42 5.20

Zamawianie Jak zamawiaæ
Tabela poni¿ej s³u¿y do okreœlenia (identyfika-
cji) potrzebnego zaworu.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e tylko kody typów s³u¿¹
do identyfikacji zaworów, a niektóre z nich
mog¹ nie wchodziæ w zakres standardowych
produktów.

Kody typu
Typ zaworu SNV Stop Needle Valve
Wielkoœæ nominalna 8 mm
Boczne przy³¹cze CD Pierœcieñ zacinaj¹cy

T Zewnêtrzny gwint rurowy
Dolne przy³¹cze Dostêpne kombinacje

CD T
CD Pierœcieñ zacinaj¹cy x
TN Nypel x
WN Króciec do spawania x
T Zewnêtrzny gwint rurowy x

NPT Gwint NPT x

Przyk³ad kodów typu
SNV 8 CD / NPT

Wa¿ne !
Je¿eli urz¹dzenia maj¹ byæ dostarczane z od-
powiednimi certyfikatami lub gdy wymagane
s¹ wy¿sze ciœnienia, prosimy o specyfikacjê
przy zamawianiu.

Podane wagi (masy) s¹ tylko wartoœciami przybli¿onymi (orientacyjnymi).

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy
o kontakt z Danfoss.
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SNV 8 CD/NPT

SNV 8 T/TSNV 8 CD/WN

SNV 8 CD/CD SNV 8 CD/TN

Zamawianie akcesoriów
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Danfoss nie ponosi odpowiedzialnoœci za mo¿liwe b³êdy w katalogach, broszurach i innych materia³ach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez
uprzedzenia. Zamienniki mog¹ byæ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach ju¿ uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich
spó³ek. Danfoss, logotyp Danfoss s¹ znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrze¿one.

Danfoss Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (0-22) 755-06-06
Telefax: (0-22) 755-07-01
http://www.danfoss.pl
e-mail: chlodnictwo@danfoss.pl


