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KLOPNÝ MATERIÁLOVÝ UZÁV ĚR KMU  

  
Uzávěr se používá k uzavírání dopravních potrubí středotlakých a vysokotlakých 

pneumatických doprav práškových a jemně zrnitých materiálů o teplotách dle 

použitého materiálu klopného 

uzávěru a dosedacích ploch 

tělesa (orientačně do 200 °C). 

Je možno jej také použít jako 

odvzdušňovací uzávěr 

komorových podavačů. 

Vyrábí se v levém a pravém 

provedení, o nejvyšším dovoleném tlaku PS dle tabulky. 

Uzávěr je ovládán pneupohonem, který může být vybaven magnetickými koncovými 

spínači. Provedení klopného uzávěru a dosedacího sedla v tělese a indikaci polohy 

pneupohonu (vlevo – vpravo), předepisuje projektant v závislosti na vlastnostech 

dopravovaného média, provozních parametrech a požadavcích navazujícího zařízení 

pneumatické dopravy. Pro vysoce abrazivní materiály jsou dosedací plochy pro klopný 

uzávěr na přání provedeny v zesíleném provedení z HARDOXU, příp. z křemíkové 

keramiky. 

 
 
 



Klopný materiálový uzávěr KMU : 

 
Základní technické údaje 
Parametry: 
Jmenovitá světlost:  .................................................................................................  DN 65, 80, 100, 125, 150, 200 
Jmenovitý tlak:  ...................................................................................................................................... dle tabulky 
Ovládací vzduch: 
provozní přetlak  ................................................................................................................................. 500 - 800 kPa 
objemový průtok (při 600 kPa)  .......................................  podle velikosti pneupohonu 14 až 82 Ndm3/1 přestavení 
teplota  ......................................................................................................................................................  do +80 °C 
kvalita  .........................................................................  bez mech. nečistot, sušený dle umístění zařízení, olejovaný 
venkovní prostředí ........................................................................................................................  TRB min. -30 °C 
vnitřní prostředí   TRB min. +3 °C 
Rozměry a hmotnost: viz tabulka 

 

Tabulka – Rozměry (v mm), nejvyšší dovolený tlak (v MPa) a hmotnosti (v kg) uzávěrů 
s pneupohonem, připojovací příruby PN 6 

 
Jmenovitá světlost DN 65 80 100 125 150 200  
Rozměr připojovacích přírub Dt DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250  

Délka celková K   918     

Délka uzávěru stavební L   340     

Šířka C   475     

Šířka příruby D   230     

Výška A   192     

Výška B   125     

Dovolený tlak PS max (MPa) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  

Počet otvorů příruby n   6     

Průměr otvorů příruby d   18     

Počet závitů příruby m   2     

Závit d1   M16     

Hmotnost   77     
 

Popis obrázku: 
1. Těleso uzávěru 
2. Pneupohon klopného uzávěru 
3. Klopný uzávěr jednostranný  
4. Kontrolní víko 
5. Strojní štítek 
6. Závěsné oko 


