
De Quadax®, verkrijgbaar in maten tot 40”/DN1000 en drukklasse tot ANSI

900#/PN160, kan ingezet worden bij alle mogelijke toepassingen in uw in-

stallatie.

ONTWERPPRINCIPE - VIER OFFSET 
Triple offset vlinderkleppen bestaan al vele jaren. Met duidelijke voordelen

ten opzichte van rubber beklede en dubbel offset kleppen, worden ze op dit

moment op grote schaal gebruikt in de industrie. 

Offset 1: De klepas ligt uit lijn ten opzichte van de middellijn van de dich-

ting.

Offset 2: De klepas ligt uit lijn ten opzichte van de hartlijn van de leiding. 

Offset 3: De vorm van de afdichtingsring werd vervaardigd naar de vorm van

een schijf van een ronde kegel waarvan de as uit lijn ligt ten opzichte van de

hartlijn van de leiding. De vorm van deze schijf is elliptisch. 

De VIERDE OFFSET: Quadax® maakt gebruik van een gepatenteerd ont-

werp van de afdichting dat resulteert in een cirkelvormig afdichtingsopper-

vlak. Dit ronde afdichtingsvlak, geeft aanzienlijke voordelen ten opzichte van

triple offset kleppen.

Offset 4: De kegelvorm wordt uitgerekt tot een ellips. De afdichtingsring die

gemaakt is naar de vorm van een schijf van deze elliptische kegel, levert een

afdichting die perfect cirkelvormig is.

DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE
VOORDELEN ZIJN DUIDELIJK:
- Geen wrijving, dus minder slijtage

- lager koppel

- hogere Cv

- Unieke afdichtings opties

Quadax® heeft ook een zelfcentrerend en volle-

dig gesloten klepblad dat voor minder as

doorbuiging zorgt. 

De optie van een geheel metaal gela-

mineerde afdichtingsring maakt de af-

sluiter geschikt voor service in zuur-

stof toepassingen waar grafiet niet is

toegestaan. Deze is ook ideaal voor

service in media zoals stoom of toe-

passingen waar meegesleurde deeltjes

bewegen bij hoge snelheid.

En naast de gelamineerde afdichtingen, biedt Quadax® ook de mogelijkhe-

den van een zelf-bekrachtigde Inconel o-ring of een vaste PTFE O-ring af-

dichting - geen enkele andere fabrikant biedt ook deze opties aan.

Quadax ® is bestand tegen vaste stoffen en vuil, garandeert nul lekkage, zelfs

in extreem warme of koude omstandigheden, en heeft een lineaire regelka-

rakteristiek bij opening tussen 20 º en 80.

U zoekt een open/dicht afsluiter of een modulerende afsluiter, handbediend

of geautomatiseerd? Er is een Quadax voor elke toepassing.

Coax® introduceerde een gepatenteerd ontwerp
voor de quadruple offset vlinderklep. Een extra
offset biedt vele voordelen ten opzichte van be-
staande triple offset kleppen. 
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TRIPLE OFFSET:
De gereduceerde, elliptische vorm
van de dichting in de afsluiter is het
gevolg van de ronde kegel

QUADRUPLE OFFSET:

Een groter en cirkelvormig afdichtingsvlak in 
de afsluiter is het resultaat van de elliptische kegel.
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