
Zawory:

Precyzyjne zawory kulowe, stosowane są w aparaturze kontrolno-pomiarowej
dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego, energetyki, 
elektrowni jądrowych i inżynierii procesowej.

Występują w wielu różnych wersjach, zależnie od temperatury pracy, ciśnienia
oraz rodzaju przyłącza. Wszystkie zawory dostępne są w wersji odtłuszczonej do tlenu. 
Dodatkowo każdy zawór może zostać wyposażony w napęd pneumatyczny 
jednostronnego i dwustronnego działania, także w wykonaniu ATEX.

Zawory kulowe

Materiał zaworu:
Materiał kuli:
Uszczelnienie:
Ciśnienie robocze:
Przyłącza:

stal AISI 316 
stal AISI 316 
PFA – od -54°C do +150°C
do 206 bar
LET-LOK®, gwinty NPT, BSPT, BSP

Materiał zaworu:
Materiał kuli:
Uszczelnienie:

Ciśnienie robocze:

Przyłącza:

stal AISI 316 lub mosiądz
stal AISI 316 lub mosiądz
mody�kowany PTFE – od -34°C do +210°C
PCTFE – od -40°C do + 140°C
PEEK – od -34°C do +260°C
mody�kowany PTFE – do 206 bar
PCTFE, PEEK – do 410 bar
LET-LOK®, gwinty NPT, BSPT, BSP

Wszystkie rozmiary i średnice można zamówić w specjalnie opatentowanej 
konstrukcji zgodnej z regulacją ECE R110 do CNG.
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Materiał zaworu:
Materiał kuli: 
Uszczelnienie: 

Ciśnienie robocze: 
Przyłącza:

stal AISI 316 
stal AISI 316 
PTFE – od -28°C do +186°C
mody�kowany PTFE – od -28°C do + 204°C
UPE – od -28°C do +122°C
SS PTFE – od -28°C do +232°C
PEEK – od -28°C do +232°C
do 206 bar
LET-LOK®, gwinty NPT, BSPT, BSP, do wspawania

Materiał zaworu:
Materiał kuli: 
Uszczelnienie:
Ciśnienie robocze:
Przyłącza:

stal AISI 316 
stal AISI 316 
mody�kowany PTFE – od -42°C do +204°C
do 135 bar
LET-LOK®, gwinty NPT, BSPT, BSP

H-800

H-6800

H-500

H-700
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Materiał zaworu: 
Materiał trzpienia: 
Uszczelnienie zaworu:
Uszczelnienie dławnicy:

Ciśnienie robocze:
Przyłącza:

stal AISI 316 
stal AISI 316 
metal / metal
PTFE – od -40°C do +204°C
PEEK – od -40°C do +260°C
Grafoil od -40°C do +648°C
do 690 bar
LET-LOK®, gwinty NPT, BSPT, BSP, do wspawania

H-99

H-300

Materiał zaworu:
Materiał trzpienia:
Uszczelnienie zaworu: 

Uszczelnienie dławnicy:
Ciśnienie robocze:
Przyłącza: 

stal AISI 316 / mosiądz
stal AISI 316
metal / metal – od -51°C do +230°C
PCTFE  – od -46°C do +93°C
PTFE
do 345 bar
LET-LOK®, HTC, gwinty NPT, BSPT, BSP

Zawory:
Zawory iglicowe

Precyzyjne zawory iglicowe, zależnie od budowy, stosowane jako odcinające,
do regulowania przepływu i dozowania medium. Wyróżniamy 4 typy trzpieni:

Zawory:
Zawory zwrotne

Precyzyjne zawory zwrotne służą do zapewnienia przypływu medium tylko w jednym kierunku. Otwarcie zaworu zwrotnego następuje przy
tzw. ciśnieniu otwarcia, czyli różnicy ciśnień (wzrostu ciśnienia), pomiędzy wlotem zaworu a jego wylotem. Analogicznie: przy spadku ciśnienia 
na wlocie do zaworu poniżej podanej wartości następuje jego zamknięcie.

Występują w wielu różnych wersjach, zależnych od temperatury pracy, ciśnienia oraz rodzaju przyłącza. Wszystkie zawory iglicowe występują
w wersji odtłuszczonej do tlenu.

A – regulacyjny
B – standardowy typ V, praca zaworu typu zamknij – otwórz
C – z nieobrotową iglicą, zmniejsza tarcie, zalecany dla gazów wysokociśnieniowych 
i dla dużej liczby cykli
D – z nieobrotową iglicą, z miękkim, wymiennym uszczelnieniem, zapewnia niższy 
moment obrotowy przy dokręcaniu, zalecany dla gazów wysokociśnieniowych
o wysokiej czystości

Łączniki
Zawory i �ltry

Zblocza zaworowe
M

anom
etry

Cylindry, rury
Szybkozłącza

Szafki ochronne

Materiał zaworu:
Uszczelnienie zaworu: 

Ciśnienie robocze:
Przyłącza: 

stal AISI 316 / mosiądz
viton – od -23°C do +190°C
EPDM – od - 45°C do +148°C
NBR – od -23°C do +121°C
CR – od -40°C do +121°C
Kalrez – od -26°C do +260°C
do 413 bar
LET-LOK®, gwinty NPT, BSPT, BSP 

H-400



Zawory:
Zawory dozujące

Precyzyjne zawory dozujące ogólnego zastosowania, również
do montażu panelowego. Dostępne 3 wersje zaworu w zależności od wymaganego 
ciśnienia roboczego, wartości przepływu oraz dokładności. Występują zarówno
w wersji prostej jak i kątowej. Pokrętło dostępne w kilku opcjach, także jako śruba 
mikrometryczna ułatwiająca kontrolę otwarcia zaworu. W ofercie także opatentowana 
wersja zaworu dozującego zespolona z zaworem kulowym, pozwalająca
na jednoczesną regulację i odcinanie przepływu.

H-900HP

Materiał zaworu:
Uszczelnienie zaworu:

Ciśnienie robocze:
Przyłącza:

stal AISI 316 
viton – od -12°C do +121°C
EPDM – od - 1°C do +121°C
NBR – od -23°C do +121°C
CR – od -34°C do +148°C
do 413 bar
LET-LOK®, gwinty NPT, BSPT, BSP

Zawory:
Zawory upustowe/bezpieczeństwa

Precyzyjne zawory upustowe ogólnego zastosowania ze stali AISI 316. Dostępne w 8 wersjach, w zależności od wymaganego ciśnienia otwarcia. 
Każda wersja ciśnieniowa posiada inne oznaczenie (od A do H), kolor sprężyny oraz naklejki na zaworze, pozwalające na identy�kację zakresu 
ciśnień otwarcia.
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Materiał zaworu:
Uszczelnienie zaworu: 
Uszczelnienie dławnicy:

Ciśnienie robocze:
Przyłącza:

stal AISI 316 / mosiądz
metal / metal 
viton – od -26°C do +204°C
EPDM – od - 23°C do +149°C
NBR – od -23°C do +149°C
CR – od -23°C do +121°C
Kalrez – od -18°C do +149°C
do 138 bar
LET-LOK®, gwinty NPT, BSPT, BSP

H-1300

Materiał zaworu:
Uszczelnienie zaworu 
dozującego:
Uszczelnienie zaworu 
kulowego:
Ciśnienie robocze:
Temperatura pracy:
Przyłącza:

stal AISI 316 

viton 

AISI 316 + PFA 
do 137 bar
od -26°C do +149°C
LET-LOK®, gwinty NPT, BSPT, BSP

MBV (zawór kulowy - dozujący)
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Materiał zaworu:
Materiał uszczelnienia:
Materiał membrany: 
Ciśnienie robocze:
Przyłącza:

Specjalny typ zaworów przeznaczony do aplikacji wymagających wysokiej 
czystości m.in. dla przemysłu półprzewodnikowego.

stal AISI 316L
PCTFE
stop Co-Cr-Ni (Elgiloy)
do 210 bar
LET-LOK®, HTC, do wspawania

UCV – Ultra Clean Valves

Zawory:
Zawory UCV

Zawory UCV – Ultra Clean Valves, jest to specjalny typ zaworów membranowych 
przeznaczony do aplikacji wymagających wysokiej czystości, m.in. dla przemysłu 
półprzewodnikowego. Występują jako zawory ręczne i z napędem pneumatycznym.

Filtry

H-500

Materiał zaworu:
Ciśnienie robocze:
Temperatura pracy:
Poziom �ltracji:
Przyłącza:

stal AISI 316 / mosiądz
do 206 bar
od -28°C do +482°C
od 0,1µm do 440µm
LET-LOK®, gwinty NPT, BSPT, BSP

H-600

H-500
Materiał zaworu:
Ciśnienie robocze:
Temperatura pracy:
Poziom �ltracji:
Przyłącza:

stal AISI 316 / mosiądz
do 413 bar
od -37°C do +482°C
od 0,1µm do 440µm
LET-LOK®, gwinty NPT, BSPT, BSP

H-600R

Filtry:

Precyzyjne �ltry służą do zabezpieczenia elementów układu przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w przepływającym medium. Występują 
w dwóch wersjach: liniowej i typ T.

            Wszystkie rozmiary i średnice wersji T można zamówić  w specjalnej opatentowanej konstrukcji zgodnej z dyrektywą ECE R110 do CNG.i
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