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Thompson Valves eller även kallad ”Ashford” vänder sig främst till
applikationer med kärntekniska krav. Detta innebär att de är en 
auditerad leverantör, godkänd av de svenska kärnkraftverken.

Programmet består av två olika krav alternativ:
• Ventiler enligt tidigare ABB Atom (ASEA ATOM) 

konstruktionskrav med tillägg av svenska genom åren 
tillkommande krav.

• Ventiler enligt krav i senaste utgåvan av ASME section III 
och/eller franska RCC-M.

De förstnämnda ventilerna uppfyller svenska regelsystem 
(SSM - TBM/KBM) och används främst som ersättnings- och 
reservventiler samt vid om- och tillbyggnadsarbeten på svenska
kärnkraftverk.
Ventilerna omfattas av vårt lnspecta Nuclear AB -Typkontrollintyg 
nr. 10274 och kan fås i samtliga kvalitetsklasser (1-3, 4A och 4). 
Typkontrollintyget underlättar och möjliggör enklare hantering vid 
upphandlings- och godkännandeprocessen, minskar ledtider etc.

De sistnämnda ventilerna tillverkas enligt internationella regelverk 
och levereras främst till nybyggnationer av kärnkraftverk i t.ex. 
Kina, Korea och Kanada.

De vanligaste ventiltyperna är:
• Gland- och bälgtätade kägelventiler ≤ DN25 med och utan  

pneumatiska don (AO/AC) tillverkade i rostfritt syrafast stål 
eller i kolstål.

• Nålventiler i rostfritt syrafast stål
• Backventiler (piston check) i rostfritt syrafast stål eller i 

kolstål ≤ DNS0.
• 2-, 3-, 5- och 7 ventil block i rostfritt syrafast stål med olika 

anslutningstyper.

Design data enligt svenska reaktorer (BWR och PWR).  
Rostfria lågkolhaltiga tryckkärlsstål (typ 316L)  
Ritningar med uppgifter om anslutningstyp, inbyggnads- och 
anslutningsmått, materialstandarder, design tryck/temp, 
kvalitetsklass etc. kan fås efter kontakt med Gustaf Fagerberg AB

Ventiler enligt krav i senaste utgåvan av ASME III och/eller RCC-M 
tillverkas efter förfrågan och kan fås i olika material, designdata, 
säkerhetsklasser, med olika manöverdon och övrig utrustning i 
storlekar upp till DN 50.  
Thompson valves är certifierade av ASME och har ”N- stamp” för 
leverans enlig N- stamp systemet.

Glandtätad kägelventil typ 114 och  
Bälgtätad kägelventil typ 174

Bälgtätad kägelventil typ 174 med 
pneumatiskt don AC eller AO.
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Bälgtätad  typ 171

Bälgtätad typ 174

2-ventilblock typ 2V/171 5-ventilblock typ 5V/171

3-ventilblock typ 3V/171Kägelback typ NO4

Glandtätad typ 114


