Přehled armatur a přístrojů
dodávaných firmou IMAHA spol. s r. o.

ATOMAC A DURCO
Kulové a kuželové kohouty, klapky
Kulové kohouty
Kuželové kohouty
Kulové kohouty s výstelkou
Vícecestné kohouty s výstelkou
Klapky s výstelkou
Vzorkovací ventily
Keramické kulové kohouty
Speciální armatury

ARGUS
Kulové kohouty
Kulové kohouty, až PN 500, kov na kov,
Pohony a příslušenství

AUTOMAX
Rotační pohony
Pneumatické pohony pro klapky a kulové kohouty.
Příslušenství pohonů – pozicionéry,
spínače koncových poloh, vysílače polohy, apod.

KÄMMER
Zdvihové regulační ventily
Vysokotlaké ventily od PN 250 do PN 4000,
Dělené ventily,
Laboratorní ventily,
Ventily s velmi nízkým a mikro Kvs.
Ventily pro kryogenní teploty (až do -269°C)
Plastové ventily a ventily s výstelkou pro agresivní média
Vypouštěcí ventily nádrží
Aseptické ventily pro farmacii a ventily pro potravinářství

LOGIX A PMV
Pozicionéry
Pneumatické pozicionéry
Elektro-pneumatické pozicionéry
Digitální a inteligentní pozicionéry
Vysílače polohy
Spínače koncových poloh

NAF
Kulové kohouty a klapky
Uzavírací kulové kohouty
Regulační segmentové kohouty
Klapky
Příslušenství – pohony a pozicionéry apod.
Zpětné klapky
Kapsové kohouty
Keramické kohouty
Použití: především v papírnictví a zpracování buničiny.
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SCHMIDT ARMATUREN
Regulační ventily
Zdvihové regulační ventily,
DN 15-300, PN 10-160
Přímočinné regulátory
Vstřikovací ventily
Pohony a příslušenství.

NORBRO
Rotační pohony
Pneumatické pohony pro klapky a kulové kohouty
Příslušenství pohonů – pozicionéry,
spínače koncových poloh, vysílače polohy, apod.

VALTEK
Regulační ventily
Zdvihové regulační ventily,
„Inteligentní“ ventily.
Regulační ventily s otočnou kuželkou.
Ventily pro velmi nízké teploty
Ventily pro extrémní podmínky – abraze, velké tlakové spády, kavitace, flashing.
Regulační a uzavírací klapky.
Pohony a příslušenství.

WORCESTER
Kulové kohouty
Standardní kulové kohouty
Kulové kohouty pro kryogenní teploty
Kulové kohouty pro velmi čistá média
Kulové kohouty pro jedovatá média
Vícecestné kulové kohouty
Regulační kulové kohouty

Flowserve Corporartion
Společnost Flowserve Corporation je celosvětový dodavatel zařízení
pro řízení průtoků. Skládá se ze třech divizí:
Flowserve Flow Control
je přední světový výrobce armatur a přístrojů pro řízení průtoku včetně regulačních ventilů, čtvrtotáčkových armatur, pohonů a kompletních ventilových automatizovaných systémů.
Flowserve Flow Solutions
je vedoucí světový konstruktér a výrobce mechanických ucpávek
Flowserve Pumps
je jeden z největších světových dodavatelů průmyslových a speciálních čerpadel a čerpacích systémů.
Flowserve Flow Control
Široká nabídka výrobků Flowserve pro řízení průtoku zahrnuje mnoho velmi uznávaných a důvěryhodných obchodních značek na trhu.
Tradiční názvy:
Accord, Anchor Darling, Argus, Atomac, Automax, Durco,
Edward, Gestra, Kämmer, Limitorque, McCANNA, NAF,
Naval, Noble Alloy, Norbro, Nordstrom, Polyvalves, PMV,
Serck Audco, Valtek, Vogt, Worcester Controls.
Pro větší přehlednost jsou jednotlivé závody uvedeny v tomto katalogu
pod svou původní značkou. Dnes již většina z nich používá jednotnou
značku Flowserve.

Váš kontakt:
IMAHA spol. s r. o.
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370 04 České Budějovice
tel.: +420 385 722 242
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zastoupení firem v ČR a SR
FLOWSERVE Flow Control Division
regulační ventily Schmidt Armaturen
regulační ventily Valtek
regulační ventily Kämmer
kulové kohouty a klapky NAF
regulační ventily Sereg
kulové kohouty Worcester
pohony Norbro
armatury s výstelkou Atomac
kuželové kohouty Durco

