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Litt info om AVK 



Tre forretningsenheter

AVKs regionale salgs- og produk-

sjonsvirksomheter innnenfor:

• Vannforsyning

• Distribusjon av naturgass

• Avløpsbehandling

• Brannbekjempelse

AVKs regionale salgs- og produk-

sjonsvirksomheter innnenfor:

• Papir- og stål- og kjemisk industri

• Olje og gass, marine

• Dammer og reservoarer

• Ventilasjon, fjernkjøling/fjernvarme

• Vanning

Produserende virksomheter

innenfor:

• Gummiteknologi

• Plastteknologi

• Intern transport

• Verktøyutvikling og -produksjon

AVK Vann AVK Industri ventiler Avansert produksjon



EPDM  gummipakninger

 Godkjent  i Norge av Mattilsynet

 Optimal kompresjonsevne

 Lukt, smak og fargenøytral

 Resistent mot tilsatte kjemikalier i vannet

 Uten grobunn for bakterievekst

 Utviklet og produsert av AVK Gummi AS



Service intervall
Reguleringsventil



Bermad 720-ES-NVI trykkreduksjonsventil



Hvorfor service?

Når bør man ha de?

• Hvert 5-7 år avhengig av vannkvalitet, arbeidsforhold

• Rengjøres, bytte av gummideler, bevegelige deler

• Sikrer optimal regulering, sikrer vann i nettet.

• Se etter skader, man får full inspeksjon av ventil

• Funksjonstest ventil min 1 gang pr.år



Sikkerhet i kum



0
Lufteventil D - 070



0
Isolasjonshette for lufteventil



0
Snorkel for 
lufteventil



DN 400 Kombi





Ny serie 18 fleksibelt AVK Kombikryss DN 400



Optimal fleksibilitet i DN 400-300-250-200 -150 ventiler 



Koplingen mellom ventilene og senterdelen:

- En to-delt brakett av duktiljern, med samme design som Victaulic-
koplingen, monteres sammen med to bolter og en profilert 
pakning

- Et hengsel sørger for at ventilene faller riktig på plass før 
monteringen

- Det er også mulig å løfte ventilen rett opp



Serviceventilen

- Et messingadapter med 1” gjenge er 
festet med standard bolter.

- Korrosjonssikkert – Fullt epoxybelagt 
og ingen gjenge i støpejernet

- AVK kule/bakkekran er montert med 
en tilpasset koplingsdel



Senteruttaket:

- DN400 senteruttak, tilpasset renseplugger
- DN100 flenseuttak for brannventil.  Åpne boltehull 

forenkler montasjen
- Standard bolter med gjennomgåene boltehull i 

senterdelen
- O-ring pakning som ligger i et spor
- Lot of space for tools



Sikkerhet mot påførte belastninger:

- Tilpasset standard konsoll 
- Høyde og senteravstand festeører er koordinert 

med Ulefos Esco
- Festeørene sitter på senterdelen, og sikkerheten 

blir derfor ikke redusert om det demonteres en 
ventil

- Dimensjonert iht til de krav som er foreslått i RIN’s 
‘’Sikkerhet i kummene’’











Takk for meg!



Ny sluseventil i ny design

Flenseventiler  DN 80-200



Spindelgjennomføringen, et velkjent design

- 4 uavhengige pakningssystemer

- NBR wiper ring to protect against contamination  

coming from outside in to the seals.

- 2 x 2 EPDM O-rings separated by nylon bushing to 

prevent electro galvanic corrosion.

- EPDM manchette seal with a hydraulic design 

acting as main seal against the media.

Serie 02 og 06 DN 80-200



Forbindelse mellom hus og ventiltopp, et velkjent design

-Bonnet gasket design

- Stainless steel bolts protected by gasket and sealed with hot 

melt to prevent corrosion.

- Gasket placed in a recess to prevent blowing out in case of a 

pressure surge. Surrounds the bolts to prevent corrosion inside 

and outside.

Serie 02 og 06 DN 80-200



Sluseporten, et velkjent design

-Fixed wedge nut, drain hole and EUW rubber

- Fixed wedge nut in brass to prevent vibrations and 

thus preventing corrosion.

- Full bore bottom hole prevents accumulation of 

debris and secures ventilation. No bacteria growth 

due to stagnant /dead water.

- Rubber from AVK Gummi in EPDM-EUW quality 

with global drinking water approvals. 

Serie 02 og 06 DN 80-200



Sluseporten, et velkjent design, men med store nyheter

-Reduced angle to lower the closing torque. DN 100 from 80 Nm 

down to only 40 Nm. (smaller actuators series 15 )

-Slim valve design gives more space behind flanges for bolts and 

nuts.

- Plastic shoes in PA fully vulcanized to the wedge to prevent 

corrosion and keeping friction low. Shoes also used for centering the 

wedge core in the mould.

- Rubber lip in sealing edges to reduce closing torque and increase 

seal at low pressure. 

Serie 02 og 06 DN 80-200



Sluseporten, et velkjent design, men med store 

nyheter

-Additional space in guide rail bottom

Prevents potential blocking due to debris when valve 

is mounted horizontally. Allows for flushing of the 

guide rail.

Serie 02 og 06 DN 80-200



Supa Lock™ - gjengefritt koplingsprogram

• Korrosjonsbeskyttet kopling

• Enkel to-stegs montering

• Enkel og sikker låsefunksjon

(patentert design)



Hvorfor trenger man et gjengefritt system?

Problemer med gjenger i støpejern:

• Alltid fare for korrosjon på ubehandlet støpejern

• Ubehandlede gjenger opplever man bestandig ved koniske utvendige BSP 

gjenger

• Innvendige gjenger er så korte som mulig for best mulig tilpasning og tetning

• Tidkrevende montering



Hvorfor har vi behov for gjengefritt system?

Problemer med gjenger:

- Bildene viser korrosjon på et tilfeldig valgt produkt. 

- Ventiler er mest brukt i forbindelse med drikkevann.



Enkel to-stegs gjengefri montering
Etter å ha smurt inn O-ringene med fett, og tatt av låseringen fra spissenden:

• Stikk inn Supa Lock™ spissende inn i Supa Lock™ muffe 

• Dytt på plass låseringen



Patentert Supa Lock™ design

En strekkfast kopling som er trykktestet på 1,5 x 16 bar, og som er sikker mot korrosjon, 

lekkasjer og uønsket demontering under drift. 

• Låsering som enkelt kan betjenes med to fingre for enkel montering og demontering

• Låseringen består av en liten profil som gjør at den ikke kan demonteres under drift

• To kraftige O-ringer sikrer koplingen mot eventuelle lekkasjer



Rotasjonsstoppere på ventiler og overganger

Små tapper plassert på ytterringen av muffen og på innerringen av spissenden hindrer 

rotasjon under anboringen

• Alle Supa Lock produkter 

kommer med Ø 32mm fullt

gjennomløp for å kunne 

benytte et Ø 30mm bor. 



Fittings med mulighet for 360° rotasjon

Unikt for Supa Lock™

Denne rotasjonen gjør det mulig for 

installatøren å legge stikkledningen i 

hvilke som helst retning fra anboringen.

Forhinder kollisjon med andre rør i 

terrenget. 



Andre design funksjoner

• Materialer

• Duktiljern med GSK godkjent Epoxybelegg

• Kraftige O-ringer av drikkevannsgodkjent EPDM gummi

• Avsinkningsbestandig messing CW625N 

• Anborings klammer

• Stor profilert EPDM pakning sikrer en dråpetett tetning

• En innvendig gummiforing beskytter rørets overflate

• A4 muttere med antifriksjonsbelegg er plassert i et spor

for enkel montering



Ventilens funksjoner

• Serviceventil

• Velkjent AVK design med ventilkropp i GSK 
godkjent epoxybelagt duktiljern. 

• Spindel i rustfritt stål ,tre uavhengige
pakningsystemer i spindelgjennomføringen og
EPDM vulkanisert sluseport.

• Supa LockTM spissende og Supa LockTM muffe, 
med Ø 32 mm fullt gjennomløp.

• Messing kuleventil

• Massiv kule av syrefast stål med “non-stick” 
PTFE sete pakning og spindelforing

• Topp/spindelpakning av NBR gummi

• Fåes både som T-topp og AVK-topp for 
spindelforlengere



Servicepunkt for flenseforbindelser

• Mellomringer for 

flenseforbindelser i 

DN 80-400

• Korrosjonsfritt servicepunkt

• Ingen behov for å anborre og 

derav svekke rørets egenskaper

• Blind plugg med håndtak for 

permanent eller midlertidig 

blending



Stort sortiment av ventiler, anboringsklammer og 

fittings

Alle med DN 32 Supa Lock™ kopling:

• Ventiler

• Serviceventil 

• Messing kuleventil tilgjengelig med tre 

forskjellige tilkoplinger

• Anboringsklammer

• for PE/PVC

• for duktiljern/stål

• Fittings 

• Stikkfittings - rett og 90° (duktilt)

• PE-ende (duktilt)

• PRK (duktilt og messing)

• Skru kopling (messing)

• Overgang til gjenger (duktilt og messing)

• mellomringer

• Blind plugg





Supa Lock™ - gjengefritt koplingsprogram

• Korrosjonsfri kopling

• Ingen ubehandlede gjenger

• GSK godkjent Epoxybelegg

• Enkel to-stegs montering med stor fleksibilitet

• Stikk inn og dytt på plass – ferdig!

• Fittings med 360º rotasjon

• Enkel og sikker låsefunksjon (patentert)

• Låseringen er enkel å montere/demontere, 

men sikret mot uønsket demontering under drift

• Kraftige O-ringer

• Ø 32 mm fullt gjennomløp



Merking

• Additional ”marketing” label with 

QR code which can be scanned 

with a smart phone

• Leads to a small mobile site with 

basic info about the valve



Supa Maxi™ gate valves

The perfect choice for repairing old pipelines as 
well as when installing new pipes.

Connects to any pipe material bringing down the 
need for stock as one valve fits all pipes. With a 
built-in gate valve it is easy to shut-off the water 
in case of further repair or replacement of the 
old pipeline at a later. 

• AVK’s renowned gate valve design 

• All the unique Supa Maxi™ features and 
same tolerance ranges

• For water and wastewater applications.
DN 80-200 available now, DN 250-300 in 
process. 

NEW



Supa Maxi™
AVK setter en helt ny standard!

• 100% universal og strekkfast for alle rørtyper

• Patentert SupaGrip™ tetningssystem

• Unike egenskaper sikrer en enkel installasjon og en lang levetid

• Komplett program, PN 16 til vann / PN 10 til gass - i alle dim.

For optimal sikkerhet i rørnettet!



Supa Maxi™ koplinger
Universale og strekkfaste – store toleranser

DN 50-300, PN 16 

Skjøtekopling Flensemuffe

Sluttmuffe

Reduksjonskopling

Kopling med PE-ende



Supa Maxi™
10 koplinger dekker alle rørtyper 

fra DN 50 til - 300

Store toleranser gjør det mulig å redusere lageret:

DN                    Toleranse mm
50  46-71 = 25 mm
65  69-91 = 22 mm
80 82-106 = 24 mm

100 104-133 = 29 mm
125 132-161 = 29 mm
150 159-188 = 29 mm
200 193-227 = 34 mm
225 224-257 = 33 mm
250 266-301 = 34 mm
300 314-356 = 42 mm



Supa Maxi™
SupaGrip™ funksjon

ved maks. og min. rørstørrelse i toleranseområdet

Supa Maxi™
kopling

Maksimum rørstørrelse

Når boltene tiltrekkes, vil diameteren på klemringen 
reduseres, og følge pakningen innover og sikrer at 
pakningen tetter optimalt rundt røret.

Tradisjonell
kopling

Minimum rørstørrelse



Supa Maxi™
Patentert SupaGrip™ tetningssystem

Den fleksible klemringen med separate deler er konstruert slik at 
den trekker seg sammen parallelt med pakningen. Dermed 
legger den seg helt inn til røret, og sikrer støtte og beskyttelse av 
pakningen opp til 1,5 x PN testtrykk: 

• på en hvilken som helst rørdiameter
• også på ovale rør
• også på min rørdiameter i toleranseområdet
• også ved max. avvinkling



Supa Maxi™
Optimal boltekonstruktion

• Standard flensebolter – Samme nøkkel benyttes
• Boltene tiltrekkes med standardnøkkel fra koplingssiden –

stor fordel når det er trangt i kummen eller i grøften
• Boltene tiltrekkes på boltehodet – gjengene er dekket av en 

permanent beskyttelseskappe
• Ikke behov for ettertrekking, pg.a. fullmetall design (ingen 

plastdeler!)
• Bolter og muttere er antifriksjonsbelagte – hindrer kald-

sveising, og gjør det mulig å bruke boltene flere ganger
• Mutterne er omsluttet av klemringen og dekket av 

beskyttelseskappen – kan ikke falle ut
*  DN 225 flensemuffe har 250 flens, derfor M24 bolter iht. standard for DN 250

DN                Bolter      SO 7005-2
50-80  3 x M16  M16
100-125 4 x M16 M16
150 4 x M20 M20
200 6 x M20 M20
225*-250 6 x M20 M20
300 8 x M20 M20



Supa Maxi™
Trykklasser

Det komplette programmet i DN 50-300 er designet i henhold til 
kravene beskrevet i EN 14525. 
• Designtrykk 1,5 x PN + 5 bar = 29 bar

Testet med -0,9 bar absolutt trykk (tilnærmet fullt vakum).

Alle dimensjonene er testet på PE-, PVC-, duktile støpejerns-, 
stål- og asbestcementrør med 4 graders avvinkling og på fri 
rørende.

Trykklasser for alle dimensjoner:
• PN 16 til vann og spillvann
• PN 10 til gas

Bemerk at for gamle asbestcementrør anbefaler vi at det ikke 
trekkes til med oppgitt moment, og det kan derfor være en risiko 
for lekkasje før maksimalt testtrykk er opnådd.



Supa Maxi™
±4° avvinkling på hver ende

Totalt ±8° avvinkling sikrer:

• Enkel og rask montering 
• Full strekkfasthet opp til PN 16
• Sikker og tett rørskjøt



Supa Maxi™
Løfteøye i DN 100-300

Alle produkter med en vekt over 10 kg er designet 
med et løfteøye i koplingshuset.  Dette sikrer en 
lett og forsvarlig håndtering. 



Supa Maxi™
Materialer av høy kvalitet

• Koplingshus av duktilt støpejern GGG-40 med full sporbarhet
• Klemring av støpestål
• Epoxybelegg iht. DIN 30677-2, GSK godkjent
• Pakning av EPDM drikkevannsgodkjent gummi        

(NF/DVGW/Mattilsynet i Norge) eller NBR godkjent til gass 
(Gastec) – AVK kvalitet!

• Bolter av rustfritt stål A2, med antifriksjonsbelegg
• Muttere av syrefast rustfritt stål A4, med antifriksjonsbelegg
• Skiver av rustfritt stål A2
• Gripeelementer av messing RG5 og herdet rustfritt stål
• Festestifter av plast PA 6.6
• Beskyttelseskapper av PE, som kan gjenvinnes



Takk for oss


