
Instrukcja obsługi przepustnicy międzykołnierzowej UPVC

User manual for UPVC butterfly valve  

Parametry techniczne / Technical parameters

- Ciśnienie pracy / Working pressure:  0-10 bar PN10 
- Temperatura pracy / Working temperature: -10 ÷ 6 0°C 

 - Dostępne średnice / Available diameter: DN 50-300 
 - Materiał korpusu i dysku / Body and disc material: UPVC
 - Mocowanie siłowników / Actuators mounting: ISO5211
 - Uszczelenienie sealing: EPDM 
 - zgodność ze standardami podłączenia między-kołnierzowego / 
Compliance with the standards connection between-flange: DIN 
PN10/16/25, ANSI B16.1, BS4504, ISO PN10/16, JIS B2212/2213, BS 
10 Table D, BS 10 Table E

Informacje ogólne / General information

Przepustnice międzykołnierzowe UPVC stosowane są jako elementy wykonawcze w układach automatyki i zdalnego 
sterowania do regulacji natężenia przepływu cieczy i gazów. Ze względu na wysoką szczelność zamknięcia preferowane 
są jako elementy odcinające przepływ czynnika. Przepustnice UPVC przeznaczone są pod siłowniki pneumatyczne lub 
elektryczne. Mogę być również sterowane ręcznie za pomocą dźwigni.

 Zawory z tworzywa UPVC cechują się wysoką odporność chemiczną. Wytrzymują przepływ większości możliwych 
roztworów, kwasów czy alkaliów. Zawory tego typu doskonale nadają się również do wody pitnej i żywności. Przepustnice 
UPVC stosowane są w wielu dziedzinach przemysłu takich jak: przemysł chemiczny, papierniczy, spożywczy, 
farmaceutyczny, stoczniowy oraz morski, ciepłownictwo, energetyka, hutnictwo, górnictwo itp..

UPVC butterfly valves are used as executive elements in automation and remote control systems to regulate the flow of 
liquids and gases. Due to the high tightness of the closure, they are preferred as elements that cut the flow of the medium. 
UPVC throttle are intended for pneumatic or electric actuators. I can also be controlled manually by means of a lever.

  The UPVC valves are characterized by high chemical resistance. They withstand the flow of most possible solutions, 
acids or alkalis. Valves of this type are also well suited for drinking water and food. UPVC dampers are used in many fields 
of industry, such as: chemical, paper, food, pharmaceutical, shipbuilding and maritime industry, heating, power 
engineering, metallurgy, mining, etc.

Wymiary / Dimensions

Rys. 1. Przepustnice UPVC / Fig. 1. UPVC Butterfly valve 

Rys. 2. Rysunek techniczny 
Fig. 2. Technical drawing 



DN R P S

4740 51 32

5750 64 45,5

7265 79 48

8480 92 64

104100 112 88

130125 136 116

157150 165 142,5

205200 212 189

254250 264 238

304300 315 289

Rys. 3. Montaż przepustnicy w rurociągu 
Fig. 3. Assembly of butterfly valve in pipline 

UWAGA: Wymiar T musi sie zawierać 
pomiędzy wartościami S oraz P

Zalecane wymiary rurociągu / Recommended pipeline dimensions 

Montaż przepustnic / Assembly of butterfly valve

 Montaż musi być przeprowadzony zgodnie z dobrą praktyką i tylko przez wykwalifikowany personel. 
Zastrzegamy sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za uszkodzenie lub przedwczesne zużycie 
przepustnicy w przypadku nie przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. 

Należy upewnić się, czy przepustnica przewidziana do instalacji jest odpowiednia do przewidywanych warunków pracy. 
Odpowiedzialność odnośnie zastosowanego medium (odporność chemiczna, ciśnienie, temperatura, itp.) leży po 
stronie użytkownika instalacji. W razie potrzeby należy skontaktować się z firmą HPControl.

 Powierzchnie uszczelniające kołnierzy muszą być gładkie i czyste. Rdza, ślady po spawaniu, resztki farby, brud, 
itp. muszą być usunięte, w przeciwnym razie grozi to uszkodzeniem uszczelnienia. Przepustnice międzykołnierzowe, są 
odpowiednie do zabudowy pomiędzy kołnierzami wg . Przed montażem pomiędzy DIN PN10/16/25, ANSI B16.1
kołnierzami wg innych norm należy skonsultować się z firmą HPControl. Przepustnicy nie wolno montować pomiędzy 
kołnierzami, których rzeczywista średnica przelotu jest mniejsza niż średnica nominalna przepustnicy. W takim 
przypadku należy zastosować tuleje dystansowe pomiędzy kołnierzami a przepustnicą, co zabezpieczy tarczę przed 
uszkodzeniem w trakcie pełnego otwarcia. Przepustnicy nie wolno nigdy montować pomiędzy kołnierzami, które nie są 
równoległe do siebie. Należy upewnić się, czy rury i przepustnica są zainstalowane współosiowo. W przypadku złego 
wyosiowania przepustnicy jej tarcza może ulec zniszczeniu. Co więcej, jest absolutnie niedopuszczalne spawanie rur, 
podczas gdy przepustnica jest zamontowana między kołnierzami.
 Przed montażem przepustnicy pomiędzy kołnierzami zaleca się nawilżenie powierzchni układu uszczelniającego 
wazeliną techniczną, która zapobiegnie przywarciu i możliwości uszkodzenia podczas demontażu elementów 
gumowych. Po umieszczeniu przepustnicy między kołnierzami należy ją wycentrować, a następnie równomiernie 
dociskać śruby montażowe. Zaleca się wykonywanie czynności montażowych z uwzględnieniem kompensacji rurociągu 
od temperatury i ciśnienia.

Installation must be carried out in accordance with good practice and only by qualified personnel. We reserve the right not 
to be responsible for damages or premature wear of the throttle in the event of non-compliance with the 
recommendations contained in this manual.

Make sure that the butterfly valve provided for the installation is suitable for the intended working conditions. 
Responsibility for the medium used (chemical resistance, pressure, temperature, etc.) lies on the user's side of the 
installation. If necessary, contact HPControl.

The sealing faces of the flanges must be smooth and clean. Rust, marks after welding, paint residues, dirt, etc. must be 
removed, otherwise the seal may be damaged. Wafer flanges are suitable for installation between flanges according to 
DIN PN10 / 16/25, ANSI B16.1. Before mounting between flanges according to other standards, consult HPControl. The 
throttle must not be mounted between flanges whose actual diameter is smaller than the nominal diameter of the throttle. 
In this case, distance sleeves should be used between the flanges and the damper, which will protect the disc against 
damage during full opening. The throttle must never be installed between flanges that are not parallel to each other. Make 
sure that the pipes and throttle are installed coaxially. In the event of misalignment of the throttle, its blade may be 
damaged. What's more, it is absolutely unacceptable to weld pipes while the throttle is mounted between the flanges.

Before installing the throttle between the flanges, it is recommended to moisten the surface of the sealing system with 
technical vaseline, which will prevent adherence and possible damage during disassembly of rubber elements. After 
placing butterfly valves between the flanges, it should be centered and then the assembly screws should be evenly 
pressed. It is recommended to perform assembly operations taking into account pipe compensation from temperature and 
pressure.

NOTE: The dimension T must be between S and P 



Montaż napędów/siłowników przepustnic międzykołnierzowych / Assembly actuators of butterfly 
valve

Przepustnice międzykołnierzowe firmy HPControl przystosowane są do pracy z napędami pneumatycznymi bądź 
elektrycznymi o kącie obrotu do 90 stopni. Poprawny montaż napędów warunkuje szczelność przepustnicy. M ontaż musi 
być przeprowadzony zgodnie z dobrą praktyką i tylko przez wykwalifikowany personel.

Opis sposobu montażu:
1. Ustawić siłownik elektryczny bądź pneumatyczny w pozycji zamkniętej. W przypadku siłownika elektrycznego najlepiej 
zamknąć siłownik elektrycznie.
2. Przepustnicę przekręcić ręcznie do pozycji zamkniętej. 
 3. Sprawdzić wielkość otworu na trzpień w danym siłowniku oraz wymiar trzpienia przepustnicy. Jeśli siłownik posiada 
otwór większy niż trzpień przepustnicy należy zastosować odpowiednią redukcję. Redukcje należy założyć na trzpień 
przepustnicy.
 4. Na przepustnicę założyć odpowiedni napęd zwracając uwagę aby przepustnica pozostała w pozycji zamkniętej. 

 5. Do skręcenia przepustnicy z siłownikiem należy użyć czterech śrub wraz z podkładami sprężystymi o największej 
możliwej średnicy dla danego zestawu.
6. Przed montażem przepustnicy do rurociągu sprawdzić „na sucho” poprawność pracy zestawu siłownik 
elektryczny/pneumatyczny - przepustnica. W przypadku gdy w skrajnych pozycjach siłownika przepustnica nie będzie 
całkowicie zamknięta bądź otwarta konieczna jest korekta  pozycji przepustnicy względem siłownika.

Rys. 4. Przepustnice z napędem

Fig. 4. Butterfly valve with actuator

Po montażu przepustnicy międykołnierzowej zaleca się kilkakrotnie przesterować przepustnicę (otworzyć, zamknąć) w 
celu sprawdzenia czy tarcza nie opiera się o kołnierze i czy przepustnica jest szczelna w przelocie i na kołnierzach. Jeżeli 
przeprowadza się próbę ciśnieniową całego rurociągu, to bardzo ważne jest, aby ciśnienie próbne nie przekraczało 
ciśnienia nominalnego przepustnicy. Nadmierne ciśnienie może zniszczyć przepustnicę. Przepustnica zmontowana 
pomiędzy kołnierzami rurociągu stanowi integralną jego część i nie wymaga stosowania podpór (bloków oporowych) pod 
nią.

After mounting the butterfly valve, it is recommended to open and close the throttle several times in order to check whether 
the blade is not based on the flanges and whether the throttle is tight in the passage and on the flanges. If a pressure test of 
the entire pipeline is carried out, it is very important that the test pressure does not exceed the nominal pressure of the 
throttle. Excessive pressure can destroy the throttle. The batterfly valve assembled between the flanges of the pipeline is 
an integral part of the pipeline and does not require the use of supports (blocks) under it.

HPControl butterfly valves are designed to work with pneumatic or electric actuators 
with a rotation angle up to 90 degrees. The correct mounting of the actuators 
determines the tightness of the throttle. Installation must be carried out in accordance 
with good practice and only by qualified personnel.

Description of the assembly method:
1. Position the electric or pneumatic actuator in the closed position. In the case of an 
electric actuator, it is best to close the actuator electrically.
2. The throttle turn manually to the closed position.
 3. Check the size of the pin hole in the actuator and the size of the valve stem. If the 
actuator has a larger hole the throttle shaft, an appropriate reduction must be used. 
Reductions should be placed on the throttle stem.

 4. Install the appropriate actuator on the throttle, taking care that the throttle remains in 
the closed position.

 5. To twist the throttle with the actuator, use four bolts together with spring washers with 
the largest diameter possible for the given set.
6. Before mounting the throttle to the pipeline, check the "correct operation" of the set 
electric / pneumatic actuator - throttle. If in the extreme positions of the actuator the 
throttle is not completely closed or open, it is necessary to adjust the throttle position 
relative to the actuator.

Momenty dokręcania śrub kołnierza przedstawione są w poniższych tabelach / The tightening torques of the flange 
bolts are shown in the tables below.

DN PN10 PN16 ANSI UNC ANSI metr.

[mm] [inch] [Nm] [lb-in] [Nm] [lb-in] [Nm] [lb-in] [Nm] [lb-in]
350 14“ 142 1255 170 1506 240 2126 227 2009
400 16“ 160 1414 178 1578 169 1496 160 1414
450 18“ 183 1620 204 1808 273 2413 255 2259
500 20“ 188 1664 234 2070 224 1983 210 1857
600 24“ 249 2200 303 2681 293 2592 277 2453
700 28“ 275 2436 335 2968 278 2460 263 2327
750 30“ - - - - 355 3141 336 2972
800 32“ 386 3415 462 4085 419 3706 396 3502
900 36“ 453 4011 542 4797 502 4442 474 4198

1000
1200

DN PN10 PN16 ANSI UNC ANSI metr.
[mm] [inch] [Nm] [lb-in] [Nm] [lb-in] [Nm] [lb-in] [Nm] [lb-in]

32 1 ¼“ 40 357 40 357 33 288 31 271
40 1 ½“ 40 357 40 357 33 288 31 271
50 2“ 52 460 52 460 52 462 52 460
65 2 ½“ 52 460 52 460 52 462 52 460
80 3“ 32 285 32 285 65 573 64 571

100 4“ 45 396 45 396 45 398 45 396
125 5“ 55 483 55 483 65 578 68 603
150 6“ 90 794 90 794 86 760 90 794
200 8“ 112 993 75 662 107 950 112 993
250 10“ 116 1028 139 1234 129 1144 127 1124
300 12“ 137 1209 164 1451 152 1345 149



Demontaż przepustnicy / Disassembly of the throttle

Przed zdemontowaniem przepustnicy z rurociągu należy wziąć pod uwagę, że mogą wystąpić wycieki niebezpiecznego 
medium. Należy zastosować odpowiednie środki ostrożności. Podczas wyjmowania przepustnicy z rurociągu należy 
uważać, aby nie uszkodzić tarczy lub wykładziny.

Before disassembly of the throttle from the pipeline, it should be taken into account that dangerous medium leaks may 
occur. Take appropriate precautions. When removing the butterfly valve from the pipeline, take care not to damage the 
disc or liner.

Czyszczenie rurociągu / Pipeline cleaning

Podczas czyszczenia rurociągu bardzo ważne jest, aby stosowane środki i urządzenia czyszczące nie były szkodliwe dla 
przepustnicy. Niewłaściwe środki lub urządzenia mogą zniszczyć przepustnicę.

When cleaning the pipeline, it is very important that the cleaning agents and equipment used are not harmful to the 
butterfly valve. Incorrect measures or devices can destroy the throttle.


