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dBM, dKM
Dýza	ISA	1932	v	provedení	mezi	příruby	s	komorovými	nebo	
bodovými	odběry
• Jmenovitá světlost Dn50 až Dn500.

• maximální tlak pn16, pn40.

• maximální teplota do 400 °C (dle materiálu).

• materiál obruby dýzy ocel 11353, 11416, 15128 
(popř. jiný).

• materiál tělesa dýzy ocel 15128, 17248 (popř. jiný).

• Úhel odběrů 0 až 180°, nebo dvojité.

• komorové nebo bodové provedení odběrů.

objednání na dotaz
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Vd
Venturiho	dýza
• Jmenovitá světlost Dn50 až Dn500.

• maximální tlak pn6,3, pn10, pn16, pn25, pn40, 
pn63, pn100, pn160, pn250.

• maximální teplota do 550 °C (dle materiálu).

• materiálové provedení ocel 11523, 12020, 15128, 
17248 (popř. jiný).

• Úhel odběrů 0 až 180 °, nebo dvojité.
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VTK
Klasická	Venturiho	trubice
• Jmenovitá světlost Dn50 až Dn500.

• maximální tlak až pn320.

• maximální teplota dle materiálu do 550 °C.

• materiálové provedení uhlíková ocel p265GH; 
1.7335; 1.7380; 1.7715; 1.4541 (popř. jiný).

• Úhel odběrů 0 až 180 °, nebo dvojité.

objednání na dotaz
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