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ZAWORY ZWROTNE

ZAWÓR ZWROTNY NON SLAM 
EDRV
Zawór zwrotny przeznaczony jest do ochrony pomp i sieci 
wodociągowej przed przepływem zwrotnym.
TALIS oferuje szeroki zakres zaworów zwrotnych spełniających 
różnorodne kryteria doboru armatury.  
Zawór zwrotny EDRV uważany jest za typ armatury cichej, 
bezstukowej, głównie z uwagi na osiowe prowadzenie 
dysku zamykającego wspomaganego sprężyną.
Zawór zwrotny EDRV firmy TALIS jest jednym za najbardziej 
efektywnych zaworów zwrotnych dla wody pitnej  
i nieuzdatnionej. 
Długoletni rozwój konstrukcji we współpracy z naukowcami 
uniwersyteckimi zaowocował jedynym w swoim rodzaju 
rozwiązaniem zaworu, wyróżniającym się znakomitymi 
parametrami hydraulicznymi.

Z A S T O S O W A N I A

Średnica nominalna DN: 80 do 600
Ciśnienie nominalne PN:   DN80 do 
DN300: PN10, PN16, PN25, PN40 DN350 
do DN600: PN10, PN16
Owiercenie kołnierza zgodne  
z normą PN-EN 1092-2 oraz ISO 7005-2, 
zależnie od ciśnienia roboczego
Długość zabudowy: zgodna z normą 
PN-EN 558 seria 14 
Temperatura robocza: 20°C do 
+60°C
Pełne otwarcie przy prędkości 
przepływu ok. 2m/s

D A N E  T E C H N I C Z N E

PZH, wykonana z materiałów 
mających dopuszczenie KTW-W270, 
wykonana z materiałów mających 
dopuszczenie WRAS

D O P U S Z C Z E N I A

ZALETY

CECHY TECHNICZNE

  Zoptymalizowana powierzchnia 
przekroju przepływu wraz  
z wewnętrznymi elementami zostały  
tak zaprojektowane, aby zminimalizować 
opory przepływu. Specyficzny kształt  
i długość korpusu pozwoliły  
w najlepszym zakresie wykorzystać 
efekt Venturiego. Dzięki temu uzyskuje 
sie bardzo niski współczynnik oporu 
miejscowego i bardziej ekonomiczną  
pracę pompowni.

  Dysk zamykający, sprężyna  
i prowadnica zaworu są skonstruowane  
tak, by zapewnić szybkie i łagodne 
zamykanie. Powstająca tutaj prędkość 
przepływu zwrotnego została 
zminimalizowana co redukuje zjawisko 
uderzenia hydraulicznego. Nawet przy 
największym opóźnieniu zamknięcia 
zaworu, np. w poziomym wodociągu 
powstający skok ciśnienia będzie niewielki.   

  Jeden z najbardziej niezawodnych 
zaworów zwrotnych – zawór 
EDRV funkcjonuje w szerokim 
zakresie przepływów, posiada cichą 
charakterystykę pracy dzięki osiowej 
konstrukcji ze sprężyną, działając przy 
tym bardzo stabilnie, zasadniczo będąc 
bezobsługowy.  Niezawodność jest cechą 
kluczową dla uniknięcia przerwy w pracy 
systemu i strat materialnych.

  Ochrona antykorozyjna – zapewniona 
przez wysokiej klasy powłoki ochronne 
(emalia wewnątrz, farba epoksydowa  
z GSK na zewnątrz), elementy wewnętrzne 
i dysk wykonany z brązu bez dodatku cynku 
oraz elastomerową powłokę dysku.

  Szeroki zakres warunków pracy 
– możliwość zabudowy w dowolnym 
położeniu (poziomo/pionowo) i układzie 
instalacji, siła sprężyny może być 
dopasowana do różnych przypadków 
zastosowania, wysokich prędkości 
przepływu i ciśnień roboczych.

EKONOMIA
Konstrukcja zaworu 
zwrotnego ERDV zapewnia 
najmniejsze straty energii 
na tłoczeniu wody, dzięki 
szczególnie niskiemu 
współczynnikowi oporu 
miejscowego i szybkiemu 
otwieraniu się.

CHARAKTERYSTYKA 
HYDRAULICZNA         
Dzięki specjalnej 
konstrukcji, zawór zwrotny 
EDRV zamyka się szybko 
i łagodnie, minimalizując 
tym samym nagłe skoki 
i uderzenia ciśnienia, 
pozwalając na bardzo 
ekonomiczna eksploatację.

NIEZAWODNOŚĆ     
Dobór materiałów  
i pokryć o wysokiej 
odporności gwarantuje 
długą żywotność zaworu 
zwrotnego EDRV.

Uzdatnianie 
wody

Nawadnianie

Sieci 
przesyłowe

Woda 
przemysłowa

Tamy 
i elektrownie 

wodne

Sieci 
rozdzielcze

L I N I A 
PRODUKTOWA
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OPCJONALNY WSKAŹNIK POŁOŻENIA

Dostępne są dwa warianty, stosownie do warunków 
pracy instalacji:

  Wskaźnik optyczny i para wyłączników krańcowych 
On/Off.

  Wskaźnik optyczny wyposażony w czujnik położenia.

Konstrukcja zaworu jest zoptymalizowana, aby osiągnąć najlepsze parametry hydrauliczne niezależnie od 
średnicy.

TYPOWE PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

  Zawór zwrotny w pompowniach, z przemienną lub równoległą pracą pomp.

  Zawór zwrotny w obiegach wody chłodzącej.

  Zawór zwrotny w króćcach ssawnych pomp.

  Zawór zwrotny dla systemów sieciowych lub zbiorników magazynujących wodę (np. zbiorniki wodociągowe, 
sieci wodociągowe, zbiorniki wieżowe, zbiorniki spiętrzające).

Od DN80 do DN300, pojedynczy dysk zamykający połączony z osiowym wałkiem 
osadzonym w długiej prowadnicy ślizgowej umożliwia stabilna pracy podczas 
otwierania i zamykania zaworu.

Od DN350 do DN600, konstrukcja z czterodzielnym dyskiem zamykającym 
zapewnia funkcję zaworu zwrotnego z krótkim czasem reakcji. Podział 
zawieradła na cztery części pozwala na zmniejszenie masy każdej części  
w stosunku do pojedynczego zawieradła, co pozwala na skrócenie czasu reakcji 
zaworu.




