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Βαλβίδα Κενού 3’’  
 

 

Η βαιβίδα Κελνύ’ ε νπνία ζα ηνπνζεηεζεί ζην έξγν ζα είλαη  (θαηά πξηνηίκεζε) ηύποσ εμβόλοσ. Θα ελεξγνπνηείηαη γηα 

άλνηγκα πλεπκαηηθά, κε ηελ βνήζεηα ηνπ θελνύ, θαη ζα ππνβνεζείηαη – γηα ην θιείζηκν- από ειαηήξην. Δελ ζα απαηηεί 
ξεύκα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Η βαλβίδα θα είναι ζτεδιαζμένη για  παροτή ηεο 2.2 l/sec (7.5 m3/hr).  

Η βαιβίδα είλαη δηακνξθσκέλε ώζηε ην θελό ζην ζύζηεκα απνρέηεπζεο λα δηαζθαιίδεη ηελ απόλσηη ζηεγανόηηηα ηεο 

βαιβίδαο, ζε θιεηζηή ζέζε.  

Η βαιβίδα ζα έρεη ονομαζηική διάμεηρο 3’’. H πξαγκαηηθή δηάκεηξνο δηέιεπζεο ησλ ιπκάησλ δελ ζα είλαη κηθξόηεξε 

από 76,2mm 

Τν έκβνιν θαη ν άμνλαο ηνπ εκβόινπ ζα είλαη πιήξσο απνκνλσκέλα από ηελ ξνή ιπκάησλ, όηαλ ε βαιβίδα είλαη 
αλνηθηή.  

Η δηάηαμε ησλ κεξώλ ηεο βαιβίδαο ζα είλαη ζρεδηαζκέλε ώζηε λα ππεξληθά όιεο ηηο δπλάκεηο ζηεγαλνπνίεζεο, θαη λα 
επηηπγράλεηαη πιήξεο άλνηγκα ηεο βαιβίδαο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ πίεζε θελνύ από ηα θαηάληε ηεο βαιβίδαο.  

Ο άμνλαο ηεο βαιβίδαο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ειαζηνκεξή δαθηύιην ζηεγαλνπνίεζεο, γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ε εηζξνή 
ιπκάησλ ζηνλ θαηώηεξν ζάιακν.   

Ο θαηώηεξνο ζάιακνο   ζα πεξηιακβάλεη δηάηαμε απνζηξάγγηζεο ε νπνία, κε θάζε θύθιν ιεηηνπξγίαο ηεο βαιβίδαο, 
επηηξέπεη ηελ απνξξόθεζε ησλ ιπκάησλ πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ δηαξξεύζεη από ηελ δηάηαμε ζηεγαλνπνίεζεο, από ην 
δίθηπν θελνύ.  

Η γξακκή ηξνθνδνζίαο θελνύ πξνο ηνλ ειεγθηή ηεο βαιβίδαο ζα πεξηιακβάλεη ζάιακν εθηόλσζεο, εθνδηαζκέλν κε 
δηπιή βαιβίδα αληεπηζηξνθήο.  

Όια ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηεο βαιβίδαο θαη ηεο κνλάδαο ειέγρνπ ζα είλαη αλζεθηηθά έλαληη ρεκηθήο πξνζβνιήο, από ηα 
ιύκαηα. Η βαιβίδα θαη ν ειεγθηήο  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα γηα απόιπηε ζηεγαλόηεηα θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ακόμα και 
όηαν εσρίζκονηαι βσθιζμένα ζε λύμαηα, ηιύ θαη λεξό. 

Όιεο νη ζπλδέζεηο ηεο Βαιβίδαο κέζσ ζσιελίζθσλ ζα είλαη τρωμαηικά κωδικοποιημένες γηα λα απνθεύγνληαη 

ζθάικαηα θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζπληήξεζεο 

Η ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο βαιβίδαο – κνλάδαο ειέγρνπ ζα είλαη ζρεδηαζκέλε έηζη ώζηε κεηα ην πέξαο ιεηηνπξγίαο 
ελόο θύθινπ δεν θα παπαμένοςν καθόλος λύμαηα ζηον πςθμένα ηνπ θξεαηίνπ ππνδνρήο ησλ ιπκάησλ. 

Η βαιβίδα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από πνιπκεξέο εληζρπκέλν κε παινβάκβαθα. Ο άμνλαο ηνπ εκβόινπ ηεο βαιβίδαο 
θαη όια ηα ινηπά κεηαιιηθά κέξε ζα είλαη από αλνμείδσην ράιπβα 304 

Τν θπιηόκελν δηάθξαγκα θαη όια ηα ειαζηηθά κέξε ηεο βαιβίδαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ειαζηηθό Buna R (ή 
Σηιηθόλε). Οη ζσιελίζθνη εληνιήο θαη ν ζσιήλαο ηνπ αηζζεηεξίνπ ζα είλαη δηαθαλείο,  από ζθιεξό αιιά απόιπηα 
εύθακπην πιαζηηθό πιηθό, ην νπνίν δελ ζα ηζαθίδεη θαηά ηελ εθαξκνγή ή ηελ ρξήζε 

Η βαιβίδα ζα ζπλνδεύεηαη από Πώκα αεξηζκνύ ην νπνίν ζα επηθνηλσλεί κε ηελ κνλάδα ειέγρνπ γηα ην θιείζηκν ηεο 
βαιβίδαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ελόο θύθινπ αλαξξόθεζεο 

Η βαιβίδα ζα είλαη ελδεηθηηθνύ ηύπνπ F-080 ηνπ Οίθνπ Flovac, Οιιαλδίαο 

 

Μονάδα Ελέγτοσ (Controller) 

Η βαιβίδα ζα είλαη εμνπιηζκέλε κε ειεγθηή (Controller) ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ ζα επηηπγράλεηαη κε κόλε πεγή ελέξγεηα 
ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε θαη ηελ πίεζε θελνύ ζηα θαηάληε, ρσξίο λα απαηηείηαη ειεθηξηθή ή άιιεο κνξθήο ελέξγεηα πξνο 
ηνύην.  

Ο ειεγθηήο κπνξεί, δερόκελνο ηελ πίεζε θελνύ θαηάληε ηεο βαιβίδαο, λα ηελ κεηαβηβάδεη ζηνλ ζάιακν ελεξγνπνίεζεο 
ηεο βαιβίδαο θαη λα επηηπγράλεη ην πιήξεο άλνηγκά ηεο.  

Ο ειεγθηήο  ζα  κπνξεί λα δηαηεξεί ηελ βαιβίδα πιήξσο αλνηθηή θαη ζε προκαθοριζμένο, επιλεγόμενο τρόνο, με 
εύρος 1-21sec. Μεηά ηνλ ρξόλν απηό ν ειεγθηήο   κπνξεί λα επηηξέπεη ηελ είζνδν αέξα αηκνζθαηξηθήο πίεζεο ζηνλ 
ζάιακν ελεξγνπνίεζεο θαη λα επηβάιιεη ην ζηεγαλό θιείζηκν ηεο βαιβίδαο, κε ηελ βνήζεηα θαη ηνπ ειαηεξίνπ. Η 
αναλογία αέρα-νερού ζα μπορεί με ηον ηρόπο ασηό να ρσθμιζθεί ζηο πεδίο, γηα πξνζαξκνγή ηνπ θξεαηίνπ ζηηο 

ηνπηθέο αλάγθεο 

Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ειεγθηή απαηηείηαη έλα ειάρηζην θελό ύςνπο  όρη κηθξόηεξν ησλ 125mm.  

Η κνλάδα ειέγρνπ ζα είλαη δηαθαλήο γηα άκεζε θαη πιήξε επνπηεηα ησλ εζσηεξηθώλ κεξώλ, και θα είναι ηοποθεηημένη 
εξωηεπικά ηηρ βαλβίδαρ, θαη ζηεγαλά ζπλδεδεκέλε κε απηή, γηα δηεπθόιπλζε ηεο ζπληήξεζεο 

 

Αιζθηηήριο 
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Η βαιβίδα ζα ζπλνδεύεηαη από αηζζεηήξην όξγαλν απνηεινύκελν από έλα ζσιήλα PVC 63κκ , πώκα επη ηπνπ νπνίνπ 
ηνπζεηείηαη ζύλδεζκνο γηα ηελ πξόζδεζε ηνπ αηαζζεηίνπ ζσιήλα, θαη δηαθαλή αηζζεηήξην ζσιήλα 18mm κε κήθνο 
πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο εγθαηάζηαζεο. Τν ύςνο αλαξξόθεζεο ησλ ιπκάησλ  δελ ζα είλαη  κεγαιύηεξν ησλ 
2,5m. Όηαλ ην επίπεδν ιπκάησλ θζάζεη ζηα πεξίπνπ 15cm από ηνλ ππζκέλα ηνπ ζσιήλα ν παγηδεπκέλνο αέξαο 
ελεξγνπνηεί ηνλ ειεγθηή, ν νπνίνο κε ηελ ζεηξά ηνπ αλνίγεη ηελ βαιβίδα 

 

Προαιρεηικά 

Πξναηξεηηθά, θαη εθόζνλ απαηηείηαη 

1. Η βαιβίδα ζα  θέξεη πιήθηξν ώζεζεο (push Button) κέζσ ηνπ νπνίνπ   ενεργοποιείηαι εύκολα, τειροκίνηηα,  

έλαο θύθινο ιεηηνπξγίαο ηεο βαιβίδαο 

2. Θα δέρεηαη κεραληθό κεηξεηή θύθισλ ιεηηνπξγίαο 

3. Θα δέρεηαη αηζζεηήξην καγλήηε ν νπνίνο παξαθνινπζεί ηελ θίλεζε ηνπ εκβόινπ θαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 
επηηήξεζεο θαηαγξάθεη έλα θύθιν ιεηηνπξγίαο ηεο βαιβίδαο 
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