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SAINT-GOBAIN PAMARMATURA SPECJALISTYCZNA

ZAWÓR PIERŚCIENIOWO-TŁOKOWY (IGLICOWY) 
Służy do precyzyjnej regulacji przepływu lub ciśnienia w pełnym zakresie 
sterowania, bez zjawiska kawitacji. Do stosowania w rurociągach wody 
czystej, surowej, pitnej lub powietrza. 
Zawór jest dostępny w dwóch wersjach:

•  z napędem ręcznym,

•  z napędem elektrycznym.

Zakres średnic dla PN10/16: DN 100-1000. Zakres średnic dla PN25: DN 100-900. 

PRZEPUSTNICA KOŁNIERZOWA PODWÓJNIE 
MIMOŚRODOWA F4  
Służy do odcinania i regulacji przepływającego medium, jest przeznaczona 
do zabudowy doziemnej i komorowej. 

Przepustnica jest dostępna w dwóch wersjach:

•  z napędem ręcznym: kółko ręczne lub przedłużacz wrzeciona,

•  z napędem elektrycznym. 

Zakres średnic dla PN10/16/25: DN 150-2000.

PRZEPUSTNICA KOŁNIERZOWA PODWÓJNIE 
MIMOŚRODOWA ZINTEGROWANA ZE WSTAWKĄ 
MONTAŻOWO-DEMONTAŻOWĄ 
Służy do odcinania i regulacji przepływającego medium, jest przeznaczona  
do zabudowy doziemnej i komorowej. 
Przepustnica jest dostępna w dwóch wersjach:

 •  z napędem ręcznym: kółko ręczne lub przedłużacz wrzeciona,

 •  z napędem elektrycznym. 
 Zakres średnic dla PN10/16: DN 300, DN 400, DN 500, DN 600.  

PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA TYPU WAFER 

Służy do odcinania i regulacji przepływającego medium.

Dostępna w kilku opcjach:

 •  z dźwignią ręczną, 

 •  z przekładnią, 

 •  z napędem elektrycznym.

Zakres średnic dla PN10/16: DN 40-1200.

PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA TYPU LUG 

Służy do odcinania i regulacji przepływającego medium

Dostępna w kilku opcjach:

 •  z dźwignią ręczną, 

 •  z przekładnią, 

 •  z napędem elektrycznym.

Zakres średnic dla PN10/16: DN 40-1200.

PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA Z WŁASNYMI 
KOŁNIERZAMI
Służy do odcinania i regulacji przepływającego medium.

Dostępna w kilku opcjach:

 •  z dźwignią ręczną, 

 •  z przekładnią, 

 •  z napędem elektrycznym.

Zakres średnic dla PN10/16: DN 80-1600.
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AUTOMATYCZNY ZAWÓR REGULACYJNY ACV

Służy do regulacji ciśnienia:

       •  wejściowego, 

 •  wyjściowego, 

 •  wejściowo-wyjściowego.

Zakres średnic dla PN10/16/25: DN 50-700.

AUTOMATYCZNY ZAWÓR REGULACYJNY 
PRZEPŁYWU

Służy do regulacji przepływu cieczy.

Zakres średnic dla PN10/16/25: DN 50-700.

SPRĘŻYNOWY ZAWÓR REDUKCYJNY CIŚNIENIA 

Służy do dla regulacji wcześniej ustawionej wartości ciśnienia wyjściowego.

Dostępny w dwóch opcjach:

  • 1,5 – 6 bar,

  •  4 – 12 bar.

Zakres średnic dla PN10/16: DN 50-200.

ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCO-NAPOWIETRZAJĄCY 
VENTEX 

Służy do:

 •  usuwania powietrza zgromadzonego w rurociągu,

 •  napowietrzania rurociągu przy opróżnianiu,

 •  odprowadzania małych ilości powietrza przy normalnej pracy. 

Zakres średnic dla PN10/16/25: DN 50-200.

ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCO-NAPOWIETRZAJĄCY 
SERIA 4000, 6000, 9000

Służy do:

 •  usuwania dużych ilości powietrza zgromadzonego w rurociągu,

 •  dostarczania dużych ilości powietrza przy opróżnianiu,

 •  odprowadzania małych ilości powietrza przy normalnej pracy.

Zakres średnic dla PN10/16/25: DN 40-150.

ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCO-NAPOWIETRZAJĄCY 
SERIA S

Służy do:

 •  usuwania powietrza zgromadzonego w rurociągu,

 •  napowietrzania rurociągu przy opróżnianiu.

Zakres średnic dla PN10/16/25: DN 40-150.
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ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY SERIA 100
Służy do usuwania powietrza zgromadzonego w rurociągu. 

Dostępny jest w kilku opcjach wyposażenia:

•   z przyłączem gwintowanym wewnętrznie lub zewnętrznie, z zaworem 

   lub bez w zakresie ¾” – 1”,

•   z  przyłączem kołnierzowym i zaworem lub bez o zakresie średnic   

  dla PN10/16/25: DN 40-100.

KLAPA ZWROTNA

Służy do jednokierunkowego przepływu wody i ścieków, ochrony przed 
ciśnieniem i przepływem zwrotnym. 

Klapa jest dostępna w dwóch wersjach:

•  z wewnętrznym tłumikiem hydraulicznym, 
     •  bez tłumika.

Zakres średnic dla PN10/16/25: DN 200-1000.

PRZEPUSTNICA ZWROTNA Z PRZECIWWAGĄ

Służy do jednokierunkowego przepływu wody i ścieków, ochrony przed 
ciśnieniem i przepływem zwrotnym.

Klapa jest dostępna w dwóch wersjach:

•  z dźwignią, przeciwciężarem i tłumikiem hydraulicznym, 
     •  z dźwignią i przeciwciężarem.

Zakres średnic dla PN10/16/25: DN 150 -2000.

ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY F6

Służy do jednokierunkowego przepływu wody i ścieków, ochrony 
przed ciśnieniem i przepływem zwrotnym.

Zakres średnic dla PN10/16: DN 40-500.

ZAWÓR ZWROTNY KULOWY

Służy do jednokierunkowego przepływu wody i ścieków, ochrony 
przed ciśnieniem i przepływem zwrotnym.

Zakres średnic dla PN10/16: DN 50-400.

SZYBKOZAMYKAJĄCY ZAWÓR ZWROTNY CLASAR 
Służy do jednokierunkowego przepływu wody, ochrony przed ciśnieniem  
i przepływem zwrotnym.

Jest przeznaczony do wysokich ciśnień zwrotnych w zależności od średnicy:

•  zakres średnic DN 80-500 dla ciśnienia roboczego do 50 barów,  

•  zakres średnic DN 600-800 dla ciśnienia roboczego do 25 barów,  

•  zakres średnic DN 900-1000 dla ciśnienia roboczego do 20 barów,  

•  zakres średnic DN 1200-1800 dla ciśnienia roboczego do 16 barów.  
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ZAWÓR PŁYWAKOWY

 Służy do utrzymania stałego poziomu wody w zbiorniku.

Zakres średnic dla PN10: DN 60-300.

ZAWÓR PRZECIWUDERZENIOWY  
(TARAN WODNY, UPUSTOWY)

Służy do ochrony sieci przed uderzeniem hydraulicznym.

Zakres średnic dla PN10/16/25: DN 60-200.

FILTR SIATKOWY TYP Y

Służy do wychwytywania zanieczyszczeń mechanicznych z instalacji.

Zakres średnic dla PN10/16: DN 40-700.

ZASUWA NOŻOWA
Służy do odcinania przepływającego medium. Zasuwa jest dostępna  
w kilku wersjach:
  •  z napędem ręcznym: kółko ręczne, przedłużacz wrzeciona, przekładnia,

  •  z napędem elektrycznym,

  •  z napędem pneumatycznym.

Dostępna w wersji ze wznoszącym i niewznoszącym wrzecionem   
oraz jedno lub dwustronnie szczelna.

Zakres średnic dla PN10/16: DN 50-2000.

ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA

Służy do odcinania przepływającego medium. Zasuwa jest dostępna  
w kilku wersjach do sieci wodno-kanalizacyjnych:

  •  z napędem ręcznym: kółko ręczne lub przedłużacz wrzeciona,

  •  z napędem elektrycznym.

Zasuwa jest dostępna w kilku wersjach do sieci przeciwpożarowych  
z certyfikatem FM:

  •  z napędem ręcznym: kółko ręczne lub przedłużacz wrzeciona,

  •  z napędem elektrycznym,

  •  ze wskaźnikiem otwarcia.

Zakres średnic dla PN10/16: DN 40-400.
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WSTAWKA MONTAŻOWO-DEMONTAŻOWA:

• CZTEROKOŁNIERZOWA F-4,

• TRZYKOŁNIERZOWA F-3, 

• DWUKOŁNIERZOWA F-2.

Służy do łączenia kołnierzy rur o tych samych średnicach, ułatwia montaż, 
demontaż lub wymianę armatury.

Zakres średnic dla PN10/16/25: 

Typ F-4  DN 50-1200

Typ F-3  DN 40-2000

Typ F-2  DN 50-600

ŁĄCZNIK RUROWY ORAZ ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY

Służy do łączenia rur z różnych materiałów jak stal, żeliwo, A-C, 
PCV, PE, GRP.

Łączniki są dostępne w dwóch wersjach:

•  bez zabezpieczenia,

•  z zabezpieczeniem przed wysunięciem.

OPASKA DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH

Służy do wykonywania przyłączy w różnego rodzaju rurociągów 
żeliwnych, stalowych, PE, PCV, A-C.

Opaski są dostępne w dwóch wersjach:

•  z przyłączem gwintowanym,

•  z przyłączem kołnierzowym.


