
Dacapo Stainless är auktoriserad 
återförsäljare för GEA Tuchenhagen

Dacapo Stainless’ samarbete med GEA Tuchenhagen ger dig möjlighet att beställa 
T-smart butterflyventiler och tillbehör direkt från Dacapos lager på www.dacapo.com. 
Du finner självklart även 2D och 3D ritningar på alla produkterna i webshopen.

State of the art hygienic design
GEA Flow Components uppfyller de högsta hygieniska standarderna, så som EHEDG 
och 3-A standard.
Hygieniska ventiler och komponenter från GEA utgör en central del av 
processanläggningar och fabriker inom olika industrier.

Användningsområden
 Dryckesvaror
  Öl, juice, smoothie-produkter osv.
 Livsmedel
  Mjölk, yoghurt, ost osv.
 Mat
  Sås, kräm, ketchup, majonnäs osv.
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https://dacapo.com/sv/products/Fittings/Mejerifittings/Butterfly%20ventil


Butterflyventiler  T-smart 7
Butterflyventiler i den nya T-smart 7-serien innehåller ett komplett sortiment till varje 
användningsområde. Butterflyventilerna används som kostnadseffektiva ventiler för 
hygienisk produktion.

Viktiga produktegenskaper
• Robust ventil
• Lågt vridmoment
• Unik flänsdesign
• Komponenter i kontakt med produkt i AISI 304 (1.4301) 
 eller AISI 316L (1.4404)
• Vakuumsäkert

Packningens egenskaper
• Lågt vridmoment
• Dubbelsidiga ventilbussningar
• Lång livslängd
• Vakuumsäkert

Urval av FDA och EN regelverket 1935/2004 
kompatibla packningsmaterial
• EPDM
• FKM (Viton)
• HNBR
• VMQ

Testrapport och inspektionscertifikat
Alla T-smart 7 butterflyventiler är med 3.1 certifikat 
i enlighet 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, tillgängligt juli 2019 r) På förfrågan x) Ej tillgängligt

T-smart 711 T-smart 721

T-smart 722 T-smart 788



Snart på lager
Vi kommer dessutom att utvidga vårt lagersortiment med GEA T-smart 7 pneumatiska 
ställdon, T.VIS® kontrolltopp och andra tillbehör.
Ta kontakt med vår säljavdelning på +46 4028 5550 eller +46 3180 7040 för ytterligare 
information och möjligheter.


