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Uw persoonlijk contactpersoon voor afsluiters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koen Nijenhuis: Sales Engineer Buitendienst 
                                                              k.nijenhuis@hanwel.com 

                                                                   +31(0)6-54968596 

                                                                   +31(0)74-2650022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ling Kwok: Sales Engineer Binnendienst 
                                                               l.kwok@hanwel.com 

                                                                +31(0)74-2650015 
 

 

 

 

 

HANWEL B.V. 

Jan Tinbergenstraat 209 
7559 SP Hengelo 
Nederland 

 
Tel.: +31 (0)74 2650000 
verkoop@hanwel.com 
www.hanwel.com 
03-2021 

 

 

mailto:k.nijenhuis@hanwel.com
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Hanwel Nederland 

 

Hanwel B.V. is opgericht in 1967 en is onderdeel van de Indutrade Sweden group. (www.indutrade.se).  

 

Wij zijn een betrouwbare partner voor de levering van afsluiters, compensatoren, leidingondersteuningen en corrosie 

bestendige componenten aan diverse industrieën. Ook U kunt gebruik maken van onze kennis en ervaring. 

 

Onze afsluiters 

In deze folder staat een compleet overzicht van de afsluiters die Hanwel B.V. kan leveren.  

 

  

http://www.indutrade.se/
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Het aanbod van Hanwel B.V. bestaat naast afsluiters en leidingsystemen uit compensatoren en pipe supports.  
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PLAATAFSLUITERS 

 
 
Lohse CNA 
 
Standaard uitvoering met meskant schuif. 
Eénzijdig afdichtend (waterdicht).  
 
 
Kenmerken: 

• RVS plaatafsluiter (RVS 316 en RVS 304)  

• Meskant éénzijdig afdichtend (100% waterdicht) 

• Afdichtingsmaterialen: EPDM, NBR, FKM (Viton®), PTFE 

• Range: DN 50 t/m DN 2500 

• Temperatuur: max. 205°C (FKM / Viton®) 

• Druktrap: max. 8 barg, flensboring PN10 

• Leverbaar met handwielaandrijving, pneumaat, elektrisch,  
  wormwiel, kettingwiel of conus voor sleutelbediening. 
 

 
 
 
 
 

Lohse CDS 
 

Uitvoering met doorlopende schuif. 
Tweezijdig afdichtend (waterdicht). 

 
 

Kenmerken: 

• RVS plaatafsluiter (RVS 316 en RVS 304) 

• Doorgaande schuif, tweezijdig afdichtend (100% waterdicht) 

• Afdichtingsmaterialen: EPDM, NBR, FKM (Viton®), PTFE 

• Range: DN 50 t/m DN 2500 

• Temperatuur: max. 205°C (FKM / Viton®) 

• Druktrap: afsluiter PN 8, flensboring PN 10 

• Leverbaar met handwielaandrijving, pneumaat, elektrisch,  
  wormwiel, kettingwiel of conus voor sleutelbediening. 
 

  
 
 
 

Lohse CAW 
 
Uitvoering met rechte schuif. 
Tweezijdig afdichtend (waterdicht). 
 
 
Kenmerken: 

• RVS plaatafsluiter (RVS 316 en RVS 304) 

• Rechte schuif, eenzijdig afdichtend (100% waterdicht) 

• Afdichtingsmaterialen: EPDM, NBR, FKM (Viton®), PTFE 

• Range: DN 50 t/m DN 2500 

• Temperatuur: max. 205°C (FKM / Viton®) 

• Druktrap: afsluiter PN 8, flensboring PN 10 

• Leverbaar met handwielaandrijving, pneumaat, elektrisch,  
  wormwiel, kettingwiel of conus voor sleutelbediening. 
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PLAATAFSLUITERS 

  

      Plaatafsluiters voor fijnstof en veeleisende toepassingen 
 
      Hoogwaardige afsluiters voor vacuüm batch processing. 

      Tevens verkrijgbaar als snelsluiter (ATEX). 

 

Kenmerken: 

• Behuizing van Silumin, GGG 40.3, RVS, Hastelloy, etc. 

• Meerdere afdichtingssystemen mogelijk: dynamisch of statisch 

• Extreem dunne plaat (geschikt voor fijnstof of gas)  

• Range: DN 50 t/m DN 600 (standaard)  

• Temperatuur: max. 250°C  

• Druktrap: tot PN 25 

• Tevens verkrijgbaar als snelsluiter (ATEX)  

• Leverbaar met handwielaandrijving of pneumatische aandrijving. 
 
 
 

Speciale toepassingen: plaatafsluiters op maat 
 

Plaatafsluiters volledig op maat gemaakt. 
Materialen en functionaliteit op aanvraag.  
 
 
Kenmerken: 
 

• Maatwerk volledig op basis van klantenwens 

• Afdichtingen op aanvraag   

• Range: DN 50 t/m DN 3200 

• Temperatuur: op aanvraag  

• Druktrap: op aanvraag  

• Leverbaar met handwielaandrijving, pneumatische aandrijving of  
  elektrische aandrijving. 
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KOGELKRANEN  

 
Cryogene kogelkranen  
 

 Kogelkranen voor een temperatuurbereik tot -269°C. 
 Bi-directionele-, high pressure-, DBB- en top-entry trunnion mounted 
  uitvoeringen mogelijk 

 
 
Kenmerken: 
 

• Range: DN 8 t/m DN 250 (standaard range) 

• Druktrap: vacuüm 10-6 Tor tot 414 barg (6000psi) 

• Temperatuurbereik: -269°C tot 200°C 

• Specials op maat leverbaar  

• Verbindingen: schroefdraad, laseinden, geflensd 

• Tevens leverbaar met diverter-, dubbel block; bleed-  
             en regelfunctionaliteit 

• Incl. API 607 en ISO 10497 certificatie (fire-safe) 

• Gecertificeerd volgens ISO 15548-1 (fugitive emissions)  

• Conform PED 2014/68/EU/H en IEC 61508-2 SIL 2/3 

• Leverbaar inclusief EN 10204 2.2, 3.1 en 3.2. 
 
 

 
Kogelkranen voor hoge druk 
 
Kogelkranen voor applicaties met een druk rating tot 414 barg of  
ASME 2500lbs. Floating-ball design of trunnion mounted design.   
 
 
Kenmerken: 
 

• Range: DN 8 t/m DN 200 (standaard) 

• Druktrap: vacuüm 10-6 Tor tot 414 barg (6000psi) 

• Drukklasse: tot ANSI 2500 en PN 420 

• Temperatuurbereik: -60°C tot 260°C 

• Verbindingen: schroefdraad, laseinden, geflensd  

•       Incl. API 607 en ISO 10497 certificatie (fire-safe) 

• Gecertificeerd volgens ISO 15548-1 (fugitive emissions)  

• Conform PED 2014/68/EU/H en IEC 61508-2 SIL 2/3 

• Leverbaar inclusief EN 10204 2.2, 3.1 en TPED certificatie 

• Ontwerp volgens ASME B16.34 

 
 
 
      Metal-seated kogelkranen 
 

Kogelkranen met metal-to-metal afdichting voor veeleisende 
toepassingen met hoge temperaturen.  

 
 

Kenmerken: 
 

• Range: DN 8 t/m DN 250 (standaard) 

• Druktrap: vacuüm 10-6 Tor tot 414 barg (6000psi) 

• Temperatuurbereik: -60°C tot 650°C 

• Verbindingen: schroefdraad, geflensd, gelast 

• Incl. API 607 en ISO 10497 certificatie (fire-safe) 

•   Conform PED 2014/68/EU/H en IEC 61508-2 SIL 2/3 

•   Leverbaar inclusief EN 10204 2.2, 3.1 en 3.2. 

•       Kogel en zitting met diverse coatings mogelijk  
 
  



8 | Hanwel B.V.             ●             verkoop@hanwel.com             ●              www.hanwel.com 

 

KOGELKRANEN 

 
Kogelkranen voor toepassingen in de pharma en bio-tech 

 
Tubore™ volledig sanitaire kogelkranen. Fire-safe met FDA 
approval. Conform ASME BPE, ISO1127 en DIN 11850 
richtlijnen  
 
 
Kenmerken: 
 

• Range: DN 8 t/m DN 300 

• Druktrap: vacuüm 10-6 tot 414 barg (6000psi) 

• Temperatuurbereik: -269°C tot 260°C 

• Materialen: RVS 316L, Hastelloy, Alloy-20, Duplex 2205, etc. 

• Tevens mogelijk: elektro-polijsten van oppervlakten, CIP/SIP,  
             diverter- en multiport toepassingen 

• Verbindingen: schroefdraad, laseinden, geflensd 

•   Incl. API 607 en ISO 10497 certificatie (fire-safe) 

•   Gecertificeerd volgens ISO 15548-1 (fugitive emissions)  

• Conform PED 2014/68/EU/H en IEC 61508-2 SIL 2/3 

• Leverbaar inclusief EN 10204 2.2, 3.1 en 3.2 

• Inclusief FDA certificatie  
 
 

Dubbel block & bleed kogelkranen 
 

      DBB kogelkranen garanderen & waarborgen volledige isolatie van   
       kritische toepassingen. Dit doen ze door de combinatie van twee block  
       kleppen en één bleed klep in één compact huis. Ook leverbaar voor     
       cryogene- en hogedruks toepassingen 
 

Kenmerken: 
 

• Bleed klep leverbaar als kogelkraan of als needle valve 

• Range: DN 8 t/m DN 300 

• Druktrap: Ansi #150 tot #2500; PN 10 tot PN 420 

• Temperatuurbereik: -200°C tot 260°C 

• Verbindingen: schroefdraad, laseinden, geflensd 

• Incl. API 607 en ISO 10497 certificatie (fire-safe) 

•   Gecertificeerd volgens ISO 15548-1 (fugitive emissions)  

• Conform PED 2014/68/EU/H en IEC 61508-2 SIL 2/3 

• Leverbaar inclusief EN 10204 2.2, 3.1 en 3.2. 
 

 
Multipoort of diverter kogelkranen  

 
      2-wegs, 3-wegs, 4-wegs of 5-wegs kogelkranen. Ook leverbaar  
       voor cryogene- en hogedruks toepassingen 

 
Kenmerken: 
 

• Range: DN 20 t/m DN 250 

• Druktrap: 10-6 Tor tot 103 barg (1490 psi) 

• Temperatuurbereik: -60°C tot 260°C 

• Verbindingen: schroefdraad, laseinden, geflensd,  
     geklemd, tube 

•   Incl. API 607 en ISO 10497 certificatie (fire-safe) 

•   Gecertificeerd volgens ISO 15548-1 (fugitive emissions)  

•   Conform PED 2014/68/EU/H en IEC 61508-2 SIL 2/3 

•   Leverbaar inclusief EN 10204 2.2, 3.1 en 3.2. 
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KOGELKRANEN 

 
Trunnion-mounted kogelkranen 

 
Leverbaar met single piston (SPE) en double piston (DPE) design. 
Leverbaar als tweedelig of driedelig design. 

 
Kenmerken: 
 

• Geschikt voor zowel boven- als ondergrondse montage 

• Range: DN 50 t/m DN 400 

• Druktrap: vacuüm 10-6 Tor tot 414 barg (6000psi) 

•       Temperatuurbereik: -269°C tot 650°C 

• Verbindingen: laseinden, geflensd 

•   Incl. API 607 en ISO 10497 certificatie (fire-safe) 

•   Gecertificeerd volgens ISO 15548-1 (fugitive emissions)  

•   Conform PED 2014/68/EU/H en IEC 61508-2 SIL 2/3 

•   Leverbaar inclusief EN 10204 2.2, 3.1 en 3.2. 
 
 
 

NIEUW: Trunnion top entry cryogene kogelkranen 
 

Voor cryogene toepassingen, waarbij bi-directionele dichtheid 
en top-entry onderhoudsvoordelen worden geboden. Zeer 
eenvoudige en snelle revisie van onderdelen.  
 
Kenmerken: 
 

• Geschikt voor zowel boven- als ondergrondse montage 

• Range: DN 50 t/m DN 400 

• Druktrap: tot ANSI 300 lbs.  

• Temperatuurbereik: -269°C tot 200°C  

• Verbindingen: laseinden, geflensd 

•   Incl. API 607 en ISO 10497 certificatie (fire-safe) 

•   Gecertificeerd volgens ISO 15548-1 (fugitive emissions)  

•   Conform PED 2014/68/EU/H en IEC 61508-2 SIL 2/3 

•   Leverbaar inclusief EN 10204 2.2, 3.1 en 3.2. 
 
 
 
 
      NIEUW: Kogelkranen voor waterstof: H29 en H99 serie 

 
Waterstof op hoge druk vraagt om hoogwaardige oplossingen. 
Vanwege de brandbare aard van waterstof worden deze afsluiters 
volgens de hoogste eisen geproduceerd en standaard uitgevoerd met 
dubbele huis- en spindelafdichtingen.  

 
Kenmerken: 
 

• Range: DN 8 / ¼’’ t/m DN 25 / 1’’ 

• Druktrap: tot PN1000 / 15.000Psi  

• Temperatuur: -60°C tot 260°C 

• Fire safe volgens API 607 & ISO 10497 

• Gecertificeerd volgens ISO 15548-1 & API 641 (FE)  

• ISO 19880 gecertificeerd (gaseous H2 fueling stations) 

• TPED gecertificeerd voor 1000 bar / 15.000Psi  

• Conform PED 2014/68/EU/H en IEC 61508-2 SIL 2/3 

• Bi-directionele dichtheid – bubble tight (A – DIN EN 12266)  

• Verkrijgbaar met manuele- pneumatisch- en electrische    
   aandrijving 

• Connecties: Cone & Thread, laseinden, draadeinden 
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KOGELKRANEN 

 
 

Bodemafsluiters 
 
Kogelkranen voor corrosieve media die direct onder of aan tanks, 
reactoren of vaten kunnen worden gemonteerd. Voor minimale dode 
ruimten en het voorkomen van het vastlopen van de kogel.  
 

 
Kenmerken: 
 

• Uitvoering met een lange- (X) of korte inlaatflens (Y) 

• Range: DN 25 t/m DN 300 

• Druktrap: tot 40 barg (PN 10 – PN 40 en Ansi #150 - #300)  

• Temperatuur: -80°C tot 200°C 

• Verkrijgbaar in staal, RVS, Hastelloy, Inconel en Duplex 

• Variabele componenten: op maat leverbaar  

• Verkrijgbaar met manuele- pneumatisch- en electrische    
   aandrijving 

• Leverbaar met leegloopboring, heating jacket of sampling 
             device.  

 
 
 
 

Speciale toepassingen: kogelkranen op maat 
 

Kogelkranen volledig op maat gemaakt.  
Materialen op aanvraag -functionaliteit op aanvraag. Reverse  

  engineering van componenten die niet meer verkrijgbaar zijn.  
 
 

Kenmerken: 
 

• Materialen op aanvraag 

• Afdichtingen op aanvraag 

• Afmetingen en functionaliteit op maat 

• Range: DN 50 t/m DN 600 

• Temperatuur range: op aanvraag  

• Druktrap: op aanvraag  

• Leverbaar met handwielaandrijving, pneumatisch aandrijving 
of elektrische aandrijving. 
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VLINDERKLEPPEN 

 
Vlinderkleppen met rubber manchet / -afdichting 
 
Centrische rubber-lined vlinderkleppen voor algemene toepassingen.  

 
Kenmerken: 
 

• Range: DN 50 t/m DN 2500 

• Druktrap: PN 10 – PN 16 (Ansi #150, #300) 

• Temperatuur: max. 200°C  

• Leverbaar met EPDM, NBR, Hypalon, Silicium, FPM  
             of PU manchet 

• Leverbaar met huis uit staal, gietijzer, RVS, brons of speciale  
  legeringen 

• Klepblad uit staal, brons, RVS, Alloy C, titanium of speciale  
  alloys; tevens eboniet bekleding mogelijk. 

• Handwielaandrijving, pneumatisch aandrijving of  
             elektrische aandrijving. 

•   Verkrijgbaar als wafer-, lug- en geflensde uitvoering. 
 
 
 

Vlinderkleppen met PTFE of PFA manchet / -afdichting 
 
 Vlinderkleppen met een Teflon-voering voor agressieve 
en/of corrosieve media. 
 
Kenmerken: 
 

• Range: DN 50 t/m DN 1200 

•   Druktrap: PN 10-PN 16 (Ansi #150, #300). 

•   Temperatuur : van -50°C tot 220°C 

• Leverbaar met centrisch of dubbel-excentrisch design 

• Behuizing leverbaar uit gietijzer, staal, RVS, brons of  
  speciale legeringen. 

• Klepblad leverbaar uit (gepolijst) RVS, titanium, en    
  speciale legeringen, eventueel PTFE gecoat  

• Leverbaar met EPDM, Silicium en Carbon toevoeging 

•   Handwielaandrijving, pneumatisch aandrijving of 
      elektrische aandrijving 

• Verkrijgbaar als wafer-, lug- en geflensde uitvoering. 
 
 
 

Dubbel-excentrische vlinderkleppen uit gegoten staal of -RVS 
 
High-performance vlinderkleppen voor een uitstekende  
afdichting bij hogere drukken en -temperaturen. 

 
Kenmerken: 
 

•   Range: DN 50 t/m DN 3000 

• Druktrap: PN 10-PN 240 (Ansi #150 - #1500) 

•   Temperatuur: van -60°C tot 600°C 

• Leverbaar met open-dicht en regelfunctionaliteit 

• Behuizing en vlinder in meerdere hoogwaardige 
materialen mogelijk (Hastelloy, Duplex, Inconel)  

• Handwielaandrijving, pneumatisch aandrijving of 
elektrische aandrijving 

• Verkrijgbaar als wafer-, lug- en geflensde uitvoering. 
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VLINDERKLEPPEN 

 
Dubbel-excentrische vlinderkleppen uit smeedstaal  

 
High-performance vlinderkleppen voor een uitstekende afdichting bij 
hoge drukken en temperaturen. Vervaardigd uit smeedstaal voor 
maximale robuustheid en een langere standtijd.  

 
Kenmerken: 
 

• Range: DN 100 t/m DN 2000 

• Druktrap: PN 10 – PN 63  

•   Temperatuur: van -196°C tot 550°C 

•       Behuizing en disc mogelijk uit 1.0038, 1.0425, 16Mo3,  
  1.4301, 1.4439, 1.4462, 1.4541, etc.   

•       Afdichtingen: NBR, PTFE, grafiet of gelamineerd 
  Asafdichtingen: dubbele stopbuspakking, lip seal of  
             dubbele lip seal (NBR, FKM, PTFE) 

• Connecties: geflensd of laseinden volgens DIN, ANSI,  
             BS, MSS API, JIS, enz. 

• Verkrijgbaar met (enkelwerkende of dubbelwerkende)  
             pneumatisch-, elektrische, of hydraulische aandrijving 

• 100% gas en waterdicht, éénzijdig of tweezijdig afdichtend. 
 
 
 
 

Triple-excentrische vlinderkleppen 
 
High performance vlinderkleppen die een uitstekende tweezijdige 
afdichting realiseren bij hoge drukken en temperaturen. Minimaliseren 
frictie tussen klepblad en zitting tijdens sluiten. 
 
Kenmerken: 
 

• Range: DN 80 t/m DN 30000 

• Druktrap : PN 10-PN 240 (ANSI#150- #2500). 

•   Temperatuur: -50°C tot 650°C 

•   Leverbaar met open-dicht en met regelfunctionaliteit 

•   Behuizing en vlinder in staal, RVS, en meerdere hoog- 
  waardige materialen mogelijk (Hastelloy, Duplex, Inconel)  

•   Handwielaandrijving, pneumatisch aandrijving of  
  elektrische aandrijving 

•   Verkrijgbaar als wafer-, lug- en geflensde uitvoering. 
 
 
 

Speciale toepassingen: vlinderkleppen op maat 
 

Vlinderkleppen volledig op maat gemaakt. 
       Materialen op aanvraag -functionaliteit op aanvraag. 

 
Kenmerken: 
 

• Materialen op aanvraag  

• Afdichtingen op aanvraag   

• Afmetingen en functionaliteit op maat 

• Range: DN 50 t/m DN 5000 

• Temperatuur: op aanvraag  

• Druktrap: op aanvraag  

• Handwielaandrijving, pneumatisch aandrijving of  
             elektrische aandrijving. 

  

http://www.hanwel.com/product/konrad-vlinderklep-type-a/
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TERUGSLAGKLEPPEN 

 
 

Tilting-disk terugslagkleppen  
 
 Het tilting-disk ontwerp -montage van de schijf in 15°- zorgt 
voor een korte sluitingstijd en een opening vanaf 0.6m/sec.   
 
Kenmerken: 
 

• Range: DN 40 – DN 2000 

•   Druktrap: PN 10 – PN 100; Ansi #150 - #900  

• Temperatuurbereik: maximaal 525°C 

•   Connecties: wafer, gelast en geflensd 

• Beschikbare materialen: staal, RVS 316 of hoogwaardige  
  legeringen. 

 
 
 

Dubbel-excentrische terugslagkleppen met hydraulische rem 
 

High-performance terugslagkleppen uit smeedstaal voor een 
uitstekende afdichting bij hoge drukken en temperaturen. 
Uitgevoerd met hydraulische rem om waterslag te voorkomen.  

 
Kenmerken: 
 

• Range: DN 100 t/m DN 2000 

• Druktrap: PN 10-PN 63  

•    Temperatuurbereik: van -196°C tot 550°C 

•       Behuizing en disc mogelijk uit 1.0038, 1.0425, 16Mo3,  
  1.4301, 1.4439, 1.4462, 1.4541, etc.   

•       Afdichtingen: NBR, PTFE, grafiet of gelamineerd 

• Connecties: geflensd of laseinden volgens DIN,  
             ANSI, BS, MSS API, JIS, enz. 

• 100% gas en waterdicht, tweezijdig afdichtend. 

 
 
 
Diverse terugslagkleppen  
 
Diverse terugslagkleppen om terugval van het medium te  
voorkomen: dual plate- disco- en swing check valves.  
 

 
  

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hanwel.com/productcategorie/lohse-terugslagkleppen/
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ROOKGASKLEPPEN 

 
Vlinderkleppen voor hete lucht en rookgassen 
 
Type AMM701, AMM704, AMM731, AMM740, AMM750 of 
AMM780, afhankelijk van doel en toepassing. Onze specialisten 
adviseren graag wat de beste uitvoering is voor uw toepassing.  
 
 Kenmerken: 
 

• Range: DN 150 t/m DN 5000  

• Druktrap: tot 3 barg 

• Temperatuur: tot 1100°C 

• Zowel een metalen afdichting als soft seats leverbaar 

• Zowel centrisch als dubbel-excentrisch design leverbaar 

• Lekklasse: I – VI (ANSI/FCI 70-2) 

• Zowel regulerende als open-dicht functionaliteit 

• Handmatig, pneumatisch of elektrisch bediend 

• Connecties: geflensd, wafer, laseinden of op maat. 

• Leverbaar met sperluchtsysteem, met refractory lining, als  
  radiale damper en als double-blade damper 

 
 

Louvre en multi-louvre kleppen voor hete lucht en rookgassen 
 
Types AMM710 en AMM720, altijd op maat gemaakt. Indien 
gewenst met contra-roterende bladen, tussenplaat, air flux systeem 
of instelbaare mechanische link voor automatische bypass functie.  
 
Kenmerken: 
 

•   Range: DN 150 t/m DN 4000  

•   Druktrap: tot 3 barg 

•   Temperatuur: tot 1000°C 

•   Zowel metalen afdichting als soft seats leverbaar 

•   Lekklasse: I – VI (ANSI/FCI 70-2) 

•   Zowel regulerende als open-dicht functionaliteit 

•   Handmatig, pneumatisch of elektrisch bediend 

•   Connecties: geflensd, wafer, laseinden of op maat. 

•   Leverbaar met sperluchtsysteem voor 100% dichtheid 

 
 

 
Schuifafsluiters voor hete lucht en rookgassen 
 
Type AMM761 schuifafsluiters voor rookgas kunnen worden 
aangepast naar klantenspecificatie.  Beschikbaar met deflecting 
cone voor agressieve en/of vervuilde mediums.  
 
Kenmerken: 
 

• Range: DN 50 – DN 4000  

•   Druktrap: tot 3 barg 

• Temperatuur: tot 1100°C 

•  Zowel metalen afdichting als soft seats leverbaar 

• Lekklasse: I-VI (ANSI/FCI 70-2) 

• Zowel regulerende als open-dicht functionaliteit 

•   Handmatig, pneumatisch of elektrisch bediend 

•   Connecties: geflensd, wafer, laseinden of op maat 

•   Leverbaar met sperluchtsysteem voor 100% dichtheid 
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ROOKGASKLEPPEN 

 
 

By-pass kleppen voor lucht en rookgas 
 
Type AMM755: bypass kleppen geheel volgens klantenspecificatie. 
Beschikbaar met verschillende layouts op een oplossing op maat te 
bieden.  
 
Kenmerken: 
 

• Range: DN 100 – DN 2000  

• Druktrap: tot 3 barg 

• Temperatuur: tot 900°C 

•   Zowel metalen afdichting als soft seats leverbaar 

• Lekklasse: I-VI (ANSI/FCI 70-2) 

• Zowel regulerende als open-dicht functionaliteit 

• Handmatig, pneumatisch of elektrisch bediend 

• Connecties: geflensd, wafer, laseinden of op maat   

• Leverbaar met sperluchtsysteem voor 100% dichtheid 
   

 
 

NIEUW: Rookgaskleppen met sperluchtsysteem voor 100% dichtheid 
 
Alle bovenstaande rookgaskleppen kunnen worden geleverd met een 
sperluchtsysteem waarmee 100% dichtheid kan worden gerealiseerd, 
ook bij werktemperaturen boven de 260°C.  
 
Kenmerken: 
 

• Range: DN 50 – DN 3000, afhankelijk van uitvoering 

• Druktrap: max. 1.5 barg 

• Temperatuur: tot 900°C 

•   Zowel metalen afdichting als soft seats leverbaar 
 Lekklasse VI (ANSI/FCI 70-2): perfect tightness 

• Zowel regulerende als open-dicht functionaliteit 

• Handmatig, pneumatisch of elektrisch bediend 

• Connecties: geflensd, wafer, laseinden of op maat. 

•   Compleet systeem leverbaar inclusief ventilator, air   
  control valve, piping en compensator (plug & play)  

 
 
 
 

Speciale toepassingen: rookgaskleppen op maat 
 
Rookgaskleppen volledig op maat gemaakt. 

       Materialen op aanvraag -functionaliteit op aanvraag. 
 
Kenmerken: 
 

• Vlinderkleppen, schuifafsluiters, terugslagkleppen,  
             louvre kleppen en by-pass kleppen op maat 

• Materialen op aanvraag  

• Afmetingen en functionaliteit op aanvraag 

• Temperatuur- en druk range op aanvraag 

• Connecties op aanvraag 

• Handwielaandrijving, pneumatisch aandrijving of  
  elektrische aandrijving. 
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CRP PTFE- EN PFA BEKLEDE LEIDINGSSYSTEMEN  

 
 
CRP PTFE- en PFA-beklede leidingcomponenten  
 
In samenwerking met CRP leveren wij hoogwaardige beklede leiding-  
componenten. Het belijningsproces bestaat hierbij uit PTFE paste 
extrusion en PFA moulding. Ons staalwerk komt enkel uit Engeland 
of Duitsland en onze liner enkel uit Nederland. Het resultaat zijn 
hoogwaardige producten met een maximale stand tijd.  
 
Kenmerken: 
 

• Standaard range: DN 15 – DN 500   

• Druktrap: PN 10-40; Ansi #150 - #300  

• Temperatuur: maximaal 200°C 

• Piping leverbaar uit staal, RVS, duplex, hastelloy en titanium 

• Liner leverbaar uit (anti statisch) PTFE en PFA  

• Connecties leverbaar met losse en vaste flenzen 

• Dubbelwandig bekleed leidingwerk leverbaar voor heat tracing  
 

• Rechte leidingdelen tot 6 meter lengte 

• Bochten standaard leverbaar in 90°, 45°, andere hoeken op  

• Aanvraag leverbaar 

• T-Stukken 

• Crosses 

• Reducers (concentrisch en econcentrisch)  

• Spacers 

• Blind flensen 

• Kijkglazen 

• Dip / entry pipes 
 

• Qualitfication testing standaard volgens ASTM F1545 

• Standaard inclusief CE markering volgens PED 

• Standaard full tracebility tot aan grondproduct 

• Standaard inclusief hydrotest op 29barg 2 min. (tweemaal) 

• Standaard inclusief spark test op 25Kv 

• Leverbaar inclusief EN 10204 2.2, 3.1 en 3.2 certificatie 

• Aanvullende testen of certificaten leverbaar op aanvraag. 
 
 
 

PTFE- en PFA beklede afsluiters  
 
Wij leveren een diversiteit aan afsluiters om ons pakket van belijnde 
leidingcomponenten te completeren. Alle afsluiters zijn van Europese 
makelij om een hoge kwaliteit en korte levertijden te waarborgen.  
 
Kenmerken: 
 

• Kogelkranen: DN 15-DN 300 

• Vlinderkleppen: DN 50 – DN 1200 

• Terugslagkleppen: DN 15 – DN 400 

• Globe valves: DN 6 – DN 150 

• Sample valves en sample systemen: DN 25 – DN 300  

• Bodemkranen: DN 25 – DN 200  
 

• Drukklasse: PN 10 - PN 16; Ansi #150 - #300 

• Temperatuur: -10°C - +200°C 

• Connecties: geflensd, schroefdraad of connecties op maat  

• Leverbaar inclusief EN 10204 2.2, 3.1 en 3.2 certificaten 

• Aanvullende testen of certificaten leverbaar op aanvraag. 
 

http://www.hanwel.com/product/ptfe-beklede-pijpen/
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CRP PTFE- EN PFA BEKLEDE LEIDINGSSYSTEMEN  

 
 

CRP PTFE compensatoren en draaikoppelingen  
 
Compensatoren met PTFE balg en stalen of roestvaststalen  
flenzen. Versterkt voor hogere drukken indien gewenst.  

 
Kenmerken: 

• Range: DN 25 tot DN 900 (grotere afmetingen mogelijk)  

• Druktrap: tot PN 16; Ansi #150 

• Temperatuur maximaal 200°C  

• Balg leverbaar uit PTFE of antistatisch PTFE 

• Leverbaar met 2 tot 8 golven, afhankelijk van de op te nemen  

             bewegingen 

• Versterkte versie toepasbaar tot 25 barg 

• De drukbestendigheid neemt af bij hogere temperaturen 

• Connecties: geflensd  

• Leverbaar inclusief EN 10204 2.2, 3.1 en 3.2 certificaten 

• Aanvullende testen en certificaten leverbaar op aanvraag 
 
 

Liners en coatings voor tanks, reactoren, vaten en columns 
 
We kunnen bestaande tanks, reactoren, vaten en columns voorzien 
van een PTFE, PFA of EFTE coating of liner of kunnen complete 
nieuwe belijnde constructies leveren.  
 
Kenmerken: 

• PFA coating: 0.1- 1.2mm tot 200°C – full vacuum service 

• PTFE coating 0.1mm – 0.3mm tot 80°C – FV service 

• ETFE coating 0.1mm – 1.2mm tot 150°C – FV service 

• Sheetlining: PTFE, TFM, PFA, PVDF, ECTFE, PP en PE  
             1.3mm – 8mm tot 200°C – niet voor vacuum service 

             Geschikt voor relatief simpele vormen 

• Bonded lining: PVC, PE, PP, PVDF, TFM, FEP, PFA 
             1.3mm – 6mm tot 150°C – full vacuum service glasvezel of  
  textiel versterkt  

• Rotational lining: EFTE, PFA en PE  
             3mm – 7mm – tot 200°C - full vacuum service.  
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VEILIGHEIDSAFSLUITERS 

 
Druk verlagende afsluiters  
Reduceren en / of verhogen op continue basis de procesdruk ten  
opzichte van een vooraf ingesteld meetpunt. Opent lineair indien het  
maximale drukniveau is gepasseerd. Geschikt voor stoom,  
perslucht water en neutrale gassen. 
 
Kenmerken: 
 

• Range: DN 8 – DN 200  

• Druktrap: PN 16-PN 40 ; Ansi #150 - #300 

• Temperatuur: -30°C tot 220°C 

• Leverbaar met piston, balg of diafragma design 

• Behuizing leverbaar uit RVS, brons, staal en gietijzer 

• Trim leverbaar uit : grafiet PTFE, RVS en brons RG10 

• Afdichtingen leverbaar uit: PTFE, RVS, PTFE-grafiet,  
             NBR, PEEK en EPDM 

• Levering conform PED 2014/68/EU/H  

• Leverbaar met EN 10204 2.2, 3.1 en 3.2 certificaten 

• Connecties: geflensd of schroefdraad (BPT/ NPT). 
 

 
 

Overdrukafsluiters  
Laten in een paar seconden overdruk vrij wanneer het maximale 
drukniveau is bereikt (niet lineair). Geschikt voor vloeistoffen, 
stoom, olie, perslucht, stikstof en gassen. 
 
Kenmerken: 
 

• Range: DN 15 t/m DN 150 

• Druktrap: PN 25 – PN 40/Ansi #150 – #300 

• Temperatuur: -30°C tot 220°C 

•   Leverbaar met piston, balg of diafragma design 

• Behuizing leverbaar uit RVS, brons, staal en gietijzer  

• Trim leverbaar uit RVS 1.4408 

• Afdichtingen leverbaar uit RVS, PTFE, PTFE+ Grafiet,  
             Grafiet, NBR, EPDM en PEEK 

•   Levering conform PED 2014/68/EU/H  

•   Leverbaar met EN 10204 2.2, 3.1 en 3.2 certificaten 

•   Connecties: geflensd of schroefdraad (BPT/ NPT). 
 
 

Veiligheidsafsluiters  
Laten indien vereist overdruk vrij en legt het systeem plat voor 
 verdere actie. Geschikt voor vloeistoffen, perslucht, gassen en 
stoom. 
 
Kenmerken: 
 

• Range : DN 10 t/m DN 100 

• Maximale download: 25 barg 

• Temperatuur: maximaal 280°C 

• Opening: stapsgewijs of snel (AIT) 

• Behuizing en voet leverbaar uit messing, koper, brons  
             en RVS 

• Afdichtingen leverbaar uit brons, Viton, messing, Viton,  
            NBR, EPDM en RVS 

•   Levering conform PED 2014/68/EU/H  

•   Leverbaar met EN 10204 2.2, 3.1 en 3.2 certificaten 

•   Connecties: geflensd of schroefdraad (BPT/ NPT). 

http://www.hanwel.com/product/valfonta-model-m1/
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VENTURI FLUID JETS 

 
 
 

Venturi fluid jets (Ejectoren) 
 
Via de inkomende zijde (de nozzle) wordt het motief -een vloeistof, stoom 
of gas- aangevoerd. De stromingsenergie in deze drijfstroom creërt in het 
huis een zuigkracht dat een andere vloeistof of gas via de zuigzijde in 
beweging zet . Door het ontwerp van de diffuser ontstaat er aan de 
uitgangszijde van de Venturi een tegendruk die hoger is dan de zuigdruk, 
waardoor de nieuw gemengde flow wordt afgevoerd.  
 
Het resultaat is de zogeheten ‘’pomp zonder bewegende delen’’ die in 
staat is om continue te werken zonder benodigde aandrijving’. Met de 
venturi kunnen verscheidende functies worden uitgeoefend.  

 
Hanwel B.V. calculeert, ontwerpt en levert venturi fluid jets volledig 
conform klantenspecificatie.  
 
 
 
 
Kenmerken: 
 

• Range: DN 25 – DN 300   

• Druktrap: afhankelijk van gebruikte materialen en specificaties 

• Temperatuur: afhankelijk van gebruikte materialen 

• Te gebruiken voor ejecteren, pompen, mixen, verhitten,  
        de-superheating, koelen, condenseren, afzuigen, beluchten  
                   en voor het creëren van een vacuum 

• Materialen leverbaar uit PVC, gietijzer, brons, gietstaal,  
             RVS, duplex en overige materialen op aanvraag. 

• Tevens leverbaar in PTFE of PFA belijnde uitvoering 

• Connecties: geflensd, draadaansluiting, gelast  

• Leverbaar inclusief EN 10204 2.2, 3.1 en 3.2 certificaten 

• Aanvullende testen of certificaten leverbaar op aanvraag.  
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