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ZAWORY ZWROTNE

ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY 
SWING
Zawór zwrotny przeznaczony jest do ochrony pomp i sieci 
wodociągowej przed oprzepływem zwrotnym. TALIS oferuje 
szeroki .zakres zaworów zwrotnych, które uwzględniają 
różnorodne czynniki determinujące wybór odpowiedniego typu 
zaworu. 

Te czynniki prowadzą do wyboru najstarszego i na ogół 
stosowanego typu armatury zwrotnej: zaworu zwrotnego 
klapowego Swing. 
Dla wody pitnej lub filtrowanej, zawory zwrotne klapowe 
Swing firmy TALIS stanowią pewną i sprawdzoną 
konstrukcję o długiej żywotności.

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

Średnica nominalna DN: 50 do 400
Ciśnienie dla DN50 do DN300: 
Robocze: 16 bar 
Próbne: 24 bar
Ciśnienie dla DN350 i DN400: 
Robocze: 10 bar 
Próbne: 15 bar
Owiercenie kołnierza zgodne  
z normą PN-EN 1092-2 oraz: 
ISO 7005-2: ISO PN10 lub 16 dla DN50 
do DN300, ISO PN10 dla DN350 oraz 
DN400
Długość zabudowy: zgodnie  
z normą PN-EN 558-1 seria 48 oraz ISO 
5752 seria 48
Temperatura robocza: do 60°C
Maksymalna prędkość 
przepływu: 5m/s dla DN50 to DN300 
(ciśnienie robocze 16 bar), 3m/s dla 
DN350 i DN400 (ciśnienie robocze 
10 bar)
Szczelność zamknięcia: klasa A 
zgodnie z normą PN-EN 12666-1

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

ZALETY

CECHY TECHNICZNE

  Niskie straty ciśnienia  
i otwieranie przy małej różnicy 
ciśnień – ekonomiczna konstrukcja 
zaworu. Korpus wraz z odpowiednio 
ukształtowaną pokrywą zapewniają 
otwarcie w zakresie 93% pełnego 
przekroju przepływu. Konstrukcje 
wewnętrznych elementów 
zaprojektowano tak aby zawór szybko 
otwierał się przy niskim poziomie 
cieczy. Równocześnie uszczelnione 
łożyska ze stopów miedzi dokładnie 
prowadzą wałek przy niskim 
współczynniku tarcia.

  Wewnętrzne elementy ze stali 
nierdzewnej (oś, gniazdo, klapa 
wraz z ramieniem) gwarantują 
długą żywotność i redukcję kosztów 
eksploatacji. Ponadto ramię dysku 
zamykającego wyposażone jest  
w gumowe tłumiki redukujące hałas  
i siłę uderzenia przy pełnym otwarciu 
zaworu. 

  Pokrywa, zdejmowalna razem 
z wewnętrznymi elementami bez 
konieczności demontażu zaworu 
z rurociągu ułatwia eksploatację. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu 
możliwy jest łatwy i szybki dostęp 
do wszystkich podzespołów 
wewnętrznych (z wyjątkiem DN350  
i DN400).

  Z przeciwwagą lub bez niej –  
od DN50 do DN300.  Tylko  
z przeciwwagą dla DN350 oraz 
DN400. W standardowej konfiguracji 
przeciwwaga umieszczona jest  
z lewej strony patrząc w kierunku 
przepływu.

  Możliwa zabudowa na rurociągu 
poziomym albo pionowym przy 
przepływie z dołu do góry.

SKUTECZNE 
USZCZELNIENIE 
Kulista końcówka 
czopa mocowania 
dysku zapewnia 
samoczynne 
centrowanie dysku 
zamykającego  
w siedzisku zaworu.

SOLIDNA 
KONSTRUKCJA         
Odporne na korozję 
części wewnętrzne 
zapewniają długą 
żywotność. 
Uszczelnione, 
bezobsługowe łożyska 
wałka zmniejszają 
opory tarcia.

PROSTA 
OBSŁUGA     
Łatwy demontaż 
pokrywy i podzespołów 
zawieradła dzięki 
osadzeniu wałka 
w pokrywie.

Uzdatnianie 
wody

Nawadnianie

Sieci 
przesyłowe

Sieci 
rozdzielcze

L I N I A 
PRODUKTOWA
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PZH, wykonany z materiałów 
mających dopuszczenie KTW-W270 
Francuska aprobata ACS

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

OPCJE

  Osłona dźwigni dla zaworów z przeciwwagą: z tworzywa sztucznego od 
DN50 do DN300, z aluminium dla DN350 oraz DN400.

  Osłona dźwigni dostępna także na zapytanie ze stali nierdzewnej 316L od 
DN50 do DN300.

  Dźwignia z przeciwciążarem po prawej stronie.

  Wał wystający obustronnie, z dźwignią i przeciwciężarem lub bez.

  Wyłącznik krańcowy.

  By-pass od DN80 do DN300.

  Uszczelka z Vitonu.

  Części wewnętrzne ze stali nierdzewnej 316.

  Dźwignie z przeciwwagą z obu stron zaworu.

IDEALNE SAMOCENTROWANIE

Kulista konstrukcja końcówki czopa na którym osadzony jest dysk zamykający 
zapewnia samoczynne centrowanie dysku i dokładne dopasowanie jego 
uszczelki do siedziska zaworu.

Zawór zwrotny o takiej konstrukcji funkcjonuje precyzyjnie i bez zakłóceń, 
nawet nawet przy niskim ciśnieniu zwrotnym. 

IDEALNY KĄT OTWARCIA

Dzięki otwarciu do 93% pełnego przelotu współczynnik oporów miejscowych 
zeta osiąga ekstremalnie małe wartości, a łączna strata ciśnienia przy 
całkowicie otwartym zaworze nie przekracza 8 mbar. Zapewnia to ekonomiczne 
funkcjonowanie zaworu.

ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY 
SWING BEZ PRZECIWWAGI

ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY 
SWING Z PRZECIWWAGĄ  
I OSŁONĄ DŹWIGNI




