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TRIVAL, s.r.o., Tiskařská 690/6a, 108 00  Praha 10 
Tel.: (+420) 272 700 860
Fax: (+420) 272 702 153
GSM brána: (+420) 602 182 090, 606 600 081

www.trival.cz 
E-mail: trival@trival.cz
NON-STOP 24 hod informační a dodávková služba:
(+420) 602 217 549, 602 651 061, 602 219 979

Jsme schopni nabídnout vynikající 
technickou podporu a servis, abychom 
vyhověli Vašim speciálním požadavkům. 
Rychlá dodávka, soutěže schopná cenová 
tvorba a úplný zákaznický servis jsou 
další výhody naší společnosti.

Naše kvalita je Váš prospěch! Podle 
tohoto principu děláme to nejlepší,  
abychom uspokojili Vaše požadavky. 
Vzhledem k stálému vývoji a výzkumu 
zaručujeme, že jsme Vašim partnerem 
nyní a pro budoucnost.

We are able to offer outstanding technical 
support and service to meet your special valve 
requirements. Quick delivery, competitive 
pricing and full customer service are additional 
advantages of our company.

Our quality is your benefi t! According to this 
principle we do out utmost to satisfy your 
requests. Due to continious development 
are research we guarantee that we are your 
partner now and for the future.

Standardní těsnění hřídele vyhovuje  
požadavkům emisí podle „TA Luft“
The standard shaft sealing meets the 
requirements of the emission according 
to „TA Luft“.

Klapky TRI-CON (ALFA) mohou být modifi kovány, 
aby vyhověly individuálním požadavkům zákazníka.
The series TRI-CON (ALFA) could be modifi ed to meet 
the customers individual demands.

Společnost TRIVAL ve středu Evropy.
The TRIVAL Company 
– In the Center of Europe.

Výpočet: 
Calculation:
TRD 110: DIN 3840 
ASME, Část  VIII 
ASME, Část  III 
ANST B31.1
ANST B31.3
API 609

Rozměry stavebních délek:
Face to Face dimensions:
DIN 3202, ISO 5752,
MSS-SP-68, API 609

Značení: 
Marking:
DIN 3230, MSS-SP-25

Přírubové připojení:
Flanged Connection:
DIN 2501, ISO 7005,
PN 10,16,25,40,64,100,
ANSI B16.5
CL 150-300-600
API MSS-SP-44
CL 150-300-600

Zkoušení: Testing:
Rychlost prosakování podle
Leakage rate according to
DIN 3202, tab. 1 (EN 12266-I)
API 607, BS 6755, stupeň A, Rate A
API 598

Pojistka jakosti: Quality Insurance:
DIN / ISO 9001
EN 29001

Uvažované normy:  Considered Standards:

TRI-CON (ALFA) série má navrženo 
pouzdro s nulovým prosakováním 
(patentováno), které zajistí, že žádné 
vedení média nebude putovat do 
vybrání pouzdra. Tato konstrukce byla 
ověřena v nejtěžších aplikacích, kde 
ostatní konstrukce neuspěly vzhledem 
k zablokování nebo zadření pouzdra 
a hřídele.

The TRI-CON (ALFA) series has designed 
a zero leakage bushing (patented) that 
will assure no line media will migrate 
into the bushing cavity. This design 
has been proven in the severest of 
applications where other designs have 
failed due to fouling or galling of the 
bushing and shaft.

High-tech konstrukce vyhovuje 
požadavkům na nehořlavost 
(API a BS), pro požadavky „TA Luft“ 
a těsnost v obou směrech za plného 
tlaku svojí třídy.

The high-tech construction meets the 
demands for fi resafe (API and BS), 
for requirements “TA Luft“ and for 
tightness in both fl ow directions under 
full class conditions.


