
Dacapo Stainless er autoriseret forhandler 
for GEA Tuchenhagen

Dacapo Stainless’ samarbejde med GEA Tuchenhagen giver dig mulighed for at 
bestille T-smart butterflyventiler og tilbehør direkte fra Dacapo’s lager på 
www.dacapo.com.
Du kan selvfølgelig også finde både 2D- og 3D tegninger på alle produkterne i 
webshoppen.

State of the art hygiejnisk design
GEA Flow Components lever op til de højeste hygiejniske standarder, så som EHEDG 
og 3-A standarder.
Hygiejniske ventiler og komponenter fra GEA udgør en central del af processanlæg- 
og fabrikker indenfor forskellige industrier:

Anvendelse
 Drikkevarer
  Øl, juice, smoothie-produkter osv.
 Fødevarer
  Mælk, yoghurt, ost osv.
 Mad
  Sauce og cremer, ketchup, mayonnaise osv.
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https://dacapo.com/da/home


Butterflyventiler T-smart 7
Butterflyventiler i den nye T-smart 7-serie indeholder et komplet sortiment til enhver 
anvendelse. Butterflyventilerne anvendes som omkostningseffektive lukke-ventiler i 
den hygieniske produktion.

Vigtige produktfeatures
• Robust ventil 
• Lavt drejningsmoment
• Unikt flange-design
• Produktberørte dele i AISI 304 (1.4301)
 eller AISI 316L (1.4404)
• Vakuumsikret

Pakningernes egenskaber
• Lav drejningsmoment
• Dobbeltsidet ventilbøsninger 
• Lang levetid
• Vakuumsikret

Udvalg af FDA og EN reglementeret 1935/2004  
kompatibelt tætningsmateriale 
• EPDM
• FKM (Viton)
• HNBR
• VMQ

Testrapport og inspektionscertifikat
Alle T-smart 7 butterflyventiler er med 3.1 certifikat 
i overensstemmelse med EN 10204.



Dacapo GEA 15 20 25 40 50 65 80 100 125 150
DV33 711 r r . . . . . . r r

DV34 721 x x . . . . . . r r

DV35 722 x x . . . . . . x x

DV36 788 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1

1” 1 ½” 2” 2 ½” 3” 4”

DV23 711 . . . . . .
. Standardlager 1) Standardlager, tilgængelig juli 2019 r) Ved forespørgsel x) Ikke tilgængelig

T-smart 711 T-smart 721

T-smart 722 T-smart 788



Snart på lager
Vi vil desuden udvide vores lagersortiment med GEA T-Smart 7 pneumatic aktuator, 
T.VIS® kontroltop og andet tilbehør. 
Tag kontakt til vores salgsafdeling på +45 8743 0000 for yderligere detaljer og 
muligheder.


