
´Przepustnice z potrójnym mimośrodem

Triple offset butterfly valves

SERIA 3E
3E High Performance

DN 80 - 1400
PN 100
Dla temperatur/Temperatures
-196°C do/up to +700°C

Skład materiałowy zgodnie z PED – 97/23/CE
Materials according to PED - 97/23/CE

Wersja ATEX zgodnie z normą 94/9/CE, 
na życzenie.

ATEX version according to directive 94/9/CE, 
available upon request.



Trzypunktowa dławnica zapewnia optymalną szczelność 

Three pins stuffing box ensures optimal tightness

Kołnierz do podłączenia sterowania wg ISO 5211

ISO top flange according to ISO 5211

Pierścienie grafitowe 

Graphite packing

Dwudzielny trzpień z dyskiem minimalizuje
straty ciśnieniowe

Dual stem system to obtain higher Cv and minimize 
pressure drops

Czop z zabezpieczeniem 

Secured shouldered pivot

Dysk pokryty STELLITem 

Stellited profiled integral disc

Ułożenie wału w udoskonalonych tulejach zapewnia
proste sterowanie i długi czas użytkowania

The treated bearings equiped with protectors guarantee 
a reliable operation and an increased lifespan

4 different types of body: wafer, lug, 
flanges and welding

Uszczelnienie metalowe 

Massive metal seat

Korpus  – 4 typy 
Otwory przelotowe/ wafer/, Otwory gwintowe/ lug/, 
Wykonanie kołnierzowe i do wspawania

3E – TEST OGNIEM  / 3E FIRE TEST

KOMPONENTY / SERIES 3E COMPONENTS

Temperatura:  +650°C  Temperature: +650°C
Czas: 15 minut   Time: 15 minuts
Szczelność: 100%  Tightness: 100%



1E:  Oś powierzchni uszczelniającej jest przesunięta do osi obracania, co umożliwia całkowity 
 kontakt na całym obwodzie powierzchni uszczelniających.
offset 1E: The center of rotation is offset from the tightness surface to allow a total contact around 
 the complete seal.

2E:  Oś obrotu jest przesunięta do osi  rurociągu , co umożliwia proste otwieranie armatury. 
offset 2E:  The center of rotation of the disc is offset from the pipe centerline to allow an easy opening 
 of the valve.

3E:  Trzecie „E” wytwarza stożkowe dociskanie dysku podczas zamykania, które zapewni płynne 
 i stuprocentowe zamknięcie, bez zakłóceń (deformacji) gniazda. 
offset 3E:  The third offset is reached as the seal cone tilting cancels jamming and friction and allows com-

plete tightness without seal deformation (solid seal).

ZASTOSOWANIE / APPLICATION
Przepustnice z potrójnym mimośrodem SERII 3E są zaprojektowane i skonstruowane tak, aby  można było 
je używać w zakładach o wysokich wymogach  bezpieczeństwa,   niezawodności  oraz  minimalnej konser-
wacji.  Główną dziedziną zastosowania jest ciepłownictwo (para, kondensat), używane są do  mediów o 
wysokiej temperaturze  (do +700 °C) oraz ciśnieniu (do 100 bar). 

Triple offset metal to metal seated butterfly valves Series 3E are specially designed to ensure a perfect tight-
ness in steam, gas, chemical, petrochemical and cryogenic applications.
It is suitable for medias with high temperatures (up to 700°C) and high pressures (up to 100 bar).

BUDOWA / TRIPLE OFFSET PRINCIPLE

Oś klapy   / Valve center line

Oś stożka   / Seat cone axis

Oś dysku   / Disc axis

Oś obrotu  
/ Rotation axis

Oś gniazda / Sealing axis

Oś rurociągu
/ Piping center line



 ZALETY  PRZEPUSTNIC  
Przepustnice  Serii 3E są przeznaczone do zastosowań 
przemysłowych, ich celem jest minimalizacja kosztów kon-
serwacji oraz zabezpieczenie optymalnej niezawodności 
eksploatacji.  Dla zapewnienia doskonałej obustronnej 
szczelności konieczna jest stała siła skręcająca. 

ü BEZ TARCIA
 Przepustnica z potrójnym mimośrodem jest skonstruo-

wana w taki sposób, aby zapobiec jakiemukolwiek tar-
ciu pomiędzy dyskiem a gniazdem, co wydłuża czas jej 
użytkowania. 

ü NISKI MOMENT SKRĘCAJĄCY
  Dzięki eliminacji tarcia pomiędzy dyskiem a gniazdem, 

moment skręcający jest bardzo niski w porównaniu do 
pozostałych urządzeń regulacyjnych (zasuwy, zawory 
kulowe itp.)

ü PROSTE STEROWANIE
  Ćwierć-obrotowy sposób eksploatacji upraszcza insta-

lację napędów na przepustnicę. 

ü MAŁA WAGA
  Nasze przepustnice 3E dzięki swej małej wadze (w 

porównaniu do zasuw lub zaworów kulowych) minima-
lizują koszty instalacji urządzeń podporowych oraz  
koszty narzędzi  serwisowych.

ü WYŻSZY CV
  Zwężony profil dysku uzyskany w wyniku zastosowania 

dzielonego wału pozwala osiągnąć niższe straty ciśni-
eniowe przy uzyskaniu znacznego Kv dla zastosowa-
nia na regulację.

ü WYSOKIE TEMPERATURY
 Konstrukcja i wybór materiału umożliwia zastosowanie sze-

rokiego zakresu temperatur  (od -196 °C do +700 °C).

ü WSZECHSTRONNE  ZASTOSOWANIE
  Górny kołnierz jest wykonany według ISO 5211 i jest 

odpowiedni do instalacji praktycznie każdego typu 
napędu. 

ü FIRE SAFE
 Wykonanie FIRE SAFE według normy BS 6755 artyku-

łu 2-87 aneksu numer 2 (z czerwca 1991 roku) powo-
duje, że przepustnice 3E można stosować do każdego 
medium palnego.

BENEFITS
The triple offset butterfly valve SERIES 3E has been desi-
gned to meet requirements and needs of industrial entities 
in critical application, to reduce maintenance, and to provi-
de optimal reliability.

ü NO FRICTION
 The triple offset quarter-turn design eliminates any risk 

of friction and jamming of the disc on the seat. This 
increases valve lifespan.

ü LOWER TORQUE
 Without friction between the seat and the disc, the dri-

ving torque is very low, in comparison with other type of 
valves (gate valves, ball valves…)

ü SIMPLE ACTUATION
 The quarter-turn system simplifies the electric or pneu-

matic automation of the valve.

ü LOW WEIGHT
 The low weight of our triple offset valve, in comparison 

with other types of valves (gate valves, ball valves…) 
minimizes the costs of installation of supporting equip-
ment and cost of maintenance.

ü HIGHER CV
 The profiled disc with stem divided into two parts redu-

ces the pressure drop and allows for a high Cv for 
regulation application.

ü HIGH TEMPERATURES
 The design and the choice of materials is suitable for a 

large working temperature range (-196°C to +700°C).

ü UNIVERSAL
 The ISO 5211 top flange allows for mounting of any 

type of actuator.

ü FIRE SAFE
 The FIRE SAFE design, developed in accordance with 

BS 6755 part 2-87 and amendement n°2 (June 1991), 
enables for usage of our 3E valves for every combusti-
ble medium.



 WYMIARY

DN:  80-700
PN:  do 100 bar
Wymiary powyżej DN 700 mogą być wykonane na 
zamówienie.

 MATERIAŁY 

KORPUS: 
- Stal węglowa
  1.0625 + pokrycie (ASTM A216 WCB)
- Stal nierdzewna
  1.4404 (A351 CF8M)

DYSK:
- Stal węglowa (1.0625 + Stelit Gr.21)
- Stal nierdzewna (A351 CF8M+ Stelit Gr.21)

GNIAZDO:
- Stal nierdzewna (1.4845)
- Stal nierdzewna z grafitem (1.4845)

KOŁNIERZ
- Stal nierdzewna (1.4845)

Inne rodzaje materiałów na życzenie.

 WYKONANIE

4 różne typy korpusu:
- wykonanie międzykołnierzowe
- wykonanie gwintowe
- wykonanie z podwójnym kołnierzem 
- wykonanie wspawane 

ISO PN 10/16/25/40 według EN 558-1
ASA 150/300/600 według EN 558-2
Typ 13 i 14 dotyczy wykonania z podwójnym kołnier-
zem.
Typ 16 dotyczy wykonania międzykołnierzowego i 
gwintowego.

 ZALETY KONSTRUKCJI

Zwężony profil dysku uzyskany poprzez kołnierz dzi-
elony pozwala osiągnąć niższe straty ciśnieniowe. 
Znaczne Kv dla zastosowania do regulacji.
Zamknięcie klapy bez tarcia i zatarcia. 
Nie dochodzi do deformacji uszczelnień. 
Szczelność w obu kierunkach. 
Uszczelnienie znajduje się poza strefą przepływu 
(strefa maksymalnej szybkości). 
Powierzchnia dysku pokryta jest STELLITem. 
System trzech śrub na dławnicy zapewnia doskonałą 
szczelność.

RANGE

DN:  80 to 700 (3“ to 28“)
WP:  up to 100 bar
Larger sizes than DN 700 available upon request.

MATERIALS

BODY:   
- Carbon steel 
  1.0625 + coating (ASTM A216 WCB)
- Stainless steel 
  1.4404 (A351 CF8M)

DISC:
- Carbon steel (1.0625 + Stellite Gr.21)
- Stainless steel (A351 CF8M + Stellite Gr.21)

SEAT:
- Stainless steel (1.4845)
- Stainless steel /Graphite (1.4845)

STEM: 
- Stainless steel (1.4418)

Other materials upon request.

MOUNTING

4 different body types:
- Wafer type body
- Lug type body
- Double-flanged body
- Welding body

ISO PN 10/16/25/40 according to EN 558-1
ASA 150/300/600 according to EN 558-2
Table 13 and 14 for double-flanged body
Table 16 for wafer and lug body

DESIGN ADVANTAGES

Dual stem system to minimize pressure drops. 
Cv value higher.
Closing without jamming and frictions.
No deformation on the seal.
Bi-directional tightness.
Seal in the body away from the center of the pipe 
(maximum speed location).
Stellited disc.
Three pins stuffing box.



ABO valve, s. r. o.

tř. Svobody čp. 43/39, P. O. Box 63, 771 11 Olomouc

tel.: +420 585 229 129, +420 585 224 103, fax: +420 585 225 976

www.abovalve.cz, e-mail: abovalve@abovalve.cz

MEMBER OF THE SIWATEC GROUP

WYMIARY / DIMENSIONS

 DN  80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700

 A  200 225 295 325 360 400 445 530 560 650 720 860

 B  120 143 174 210 247 286 322 356 388 428 497 558

    d  16 20 25 35 40 45 50 60 65 75 85 100

 Pióro / pin  5x5x30 6x6x40 8x7x50 10x8x60 12x8x65 14x9x70 16x10x75 18x11x80 18x11x90 20x12x105 24x14x105 28x16x140

 h  33 43 53 65 70 75 80 85 95 110 125 150

 E  140 140 200 200 200 200 200 250 300 300 300 350

 C  60 70 115 135 135 160 160 160 270 270 270 320

 n  4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8

    L  6,5 9 13 18 18 20 20 20 18 18 18 22

    K  50 70 125 140 140 165 165 165 254 254 254 298

 ISO Kołnierz / 
 ISO top flange 

F05 F07 F12 F14 F14 F16 F16 F16 F25 F25 F25 F30

 Długość W.serie 16 64 64 76 89 114 114 127 140 152 152 178 229

 zabudowy L.serie 16 64 64 76 89 114 114 127 140 152 152 178 229

 F to F DB.serie 13 114 127 140 152 165 178 190 216 222 229 267 292

 DB.serie 14 180 190 210 230 250 270 290 310 330 350 390 430

    D* W.ASA 150 127 162 218 270 324 381 413 470 533 584 692 795
             (PN16)

 W.ASA 300 127 162 218 270 324 381 413 470 533 584 692 -

 L.ASA 150 190 229 279 341 405 483 533 597 640 698 813 -

 L.ASA 300 210 254 318 381 444 521 584 648 711 775 914 -

 DB.serie 13 210 254 318 381 444 521 584 648 711 775 914 -

 DB.serie 14 210 254 318 381 444 521 584 648 711 775 914 -

Wykonanie kołnierzowe (DB)         
Double-flanged

Otwory 
gwintowe (L)         

Lug type

Otwory 
przepływowe (W)   

Wafer type

III/3-04.09

Notatka: dane techniczne przepustnic o średnicach od DN 800 do DN 1400 u producenta.
For technical details for sizes DN 800 - DN 1400 please contact your dealer.
Wykres zależności Ciśnienie/ Temperatura  - na życzenie do dyspozycji u producenta lub autoryzowanego dystrybutora.
The pressure/temperature performance tables are available upon request at the manufacturer or authorised distributor.
*) zewnętrzny wymiar korpusu/ outer body diameter.

Ilość otworów „n” o  średnicy „L” na obwodzie koła „K”
Quantity “n” holes diameter  “L”  over circle diameter “K”

UNIA EUROPEJSKA. EUROPEJSKI  FUNDUSZ  ROZWOJU REGIONALNEGO WSPIERA  INWESTYCJE WASZEJ PRZYSZŁOŚCI. 

EUROPEAN UNION. EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND.

INVESTMENT IN YOUR FUTURE. 

Zmiany zastrzeżone.  / Data subject to change 

Quantity „n“ holes 
diameter       

F to F   


