AVK KANALIZACJA

JAKOŚĆ,
NA KTÓREJ
KLIENCI
MOGĄ POLEGAĆ

POMÓWMY
O TRWAŁYCH
ROZWIĄZANIACH
Urządzenia AVK do ścieków przetrwają nawet w najtrudniejszych warunkach i będą
działać przez dziesięciolecia. Dostarczamy trwałe produkty, które stanowią najbardziej
opłacalne rozwiązanie dla naszych partnerów w dłuższym okresie czasu.
AVK działa w branży od prawie 50 lat. Dziś oferujemy rozwiązania dla wielu
zastosowań, zaliczając do tego także kompletny asortyment produktów do ścieków.
Nasza oferta obejmuje wszystko, czego potrzebujesz w obrębie zasuw klinowych,
zasuw nożowych, zaworów zwrotnych, zaworów powietrznych, przepustnic i zastawek,
a także łączników kielichowych, kołnierzowo-kielichowych i opasek naprawczych.
Nasz system zapewnienia jakości jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001. Ponadto
posiadamy certyfikat ISO 14001, międzynarodowej normy zarządzania środowiskiem
oraz ISO 45001, międzynarodowej normy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ponad 4300 osób w Grupie AVK dokłada wszelkich starań, aby AVK pozostało jednym
z wiodących światowych producentów zasuw do kanalizacji, wody, gazu i ochrony
przeciwpożarowej.
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ZASUWY
ZNANE Z NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI
Klin stanowi serce zasuwy. Odpowiednia jakość gumy
klina jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania i
trwałości zasuwy. Kliny AVK są w całości wulkanizowane
odpowiednią mieszanką gumy o specjalnych
właściwościach. Podwójny proces wulkanizacji zapewnia
maksymalną przyczepność gumy co zapobiega
rozprzestrzenianiu się korozji na klinie.
Niezwykła konstrukcja klina
Stała nakrętka klina daje przewagę nad
tradycyjną, luźną nakrętką ponieważ eliminuje
wibracje i zabezpiecza przed korozją co w
znaczny sposób zapobiega ewentualnym
uszkodzeniom.
Stała nakrętka klina w połączeniu z prowadnicą
w korpusie i ślizgami klina zapewniają stały,
niski moment obrotowy przy zamykaniu i
sprawne działanie zasuwy.
Rowki w ślizgach zabezpieczają jego gumę
przed nadmiernym zużyciem ograniczając tarcie
podczas pracy.

Pewność zamknięcia
Duża ilość perfekcyjnie osadzonej gumy
zapewnia optymalne uszczelnienie.
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Elastyczna guma
Specjalna mieszanka gumy zapewnia 100%
szczelności nawet po wielu latach użytkowania.
Podczas gdy zasuwa znajduje się w pozycji
zamkniętej zanieczyszczenia nie mają wpływu
na powierzchnię gumy lub szczelność zasuwy.
W trakcie zamykania guma na klinie ułoży
się wokół zanieczyszczenia aby doszczelnić
zasuwę. Gdy zasuwa jest ponownie otwierana
zanieczyszczenia zostają wypłukane i guma
odzyskuje swój kształt.

Podsumowanie
• Stała nakrętka klina zapobiegająca
wibracjom
• Klin jest wulkanizowany wraz z jego ślizgami
co zabezpiecza go przed korozją
• Guma klina odzyskuje swój kształt
zapewniając szczelność i trwałość
• Walcowany na zimno gwint trzpienia
zwiększa jego wytrzymałość
• Ogranicznik posuwu klina sygnalizuje
pełne otwarcie zasuwy, zabezpiecza przed
zniszczeniem uszczelki wargowej oraz
zapobiega przed zwulkanizowaniem uszczelki
wargowej z klinem
• Potrójne uszczelnienie trzpienia

• Pierścień oporowy zapewnia niski moment
obrotowy
• Trzpień jest montowany od dołu pokrywy a
pierścień oporowy rozpręża się w pokrywie,
mocuje trzpień i zapobiega jego wysunięciu
• Uszczelka pokrywy umieszczona w rowku
pokrywy, posiada otwory na śruby
• Śruby pokrywy ze stali nierdzewnej zalane
masą plastyczną na gorąco
• Pełny przelot zapewnia niskie straty ciśnienia
• Niskie momenty obrotowe zapewniają łatwą
obsługę
• Powłoka z farby epoksydowej zewn. i wewn.
min 250μm zgodne z DIN 3476 cz. 1 i EN
14901 i GSK.

Różne konfiguracje
• Standardowa pokrywa w DN40-400
• Wskaźnik i kółko ręczne w DN50-400
• Wznoszący trzpień i kółko ręczne w DN50400
• Pod napęd elektryczny w DN40-1000
• Napęd pneumatyczny w DN65-300

Zasuwy klinowe DN450-600
W zasuwach DN450-600 znajdują się
dwa łożyska toczne i pierścień oporowy
ze stali nierdzewnej, aby zapewnić niskie
momenty obrotowe

Zasuwy klinowe DN800-1000
Z uwagi na większe siły osiowe
stosowane są podkładki oporowe oraz
łożyska nylonowe
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ZASUWY NOŻOWE
DO PRACY W TRUDNYCH
WARUNKACH
Zasuwy nożowe AVK spełniają wymagania
użytkowników co do zasuw, które dobrze działają
w trudnych warunkach. Zasuwy nożowe AVK
międzykołnierzowe /z otworami centrujacymi są
dwukierunkowe z pełnym przelotem. Uszczelnienia i
materiały wysokiej jakości zapewniają świetną wydajność i
długotrwałość. Zasuwy zatwierdzone przez ATEX
Optymalna wydajność
Zasuwy nożowe AVK zaprojektowane są z
pełnym przelotem bez zmniejszenia przepływu,
a gładkie dno zapobiega gromadzeniu się osadu
co ułatwia szczelne zamknięcie zasuwy.
Brak wgłębienia w korpusie zmniejsza ryzyko
zatykania się zasuwy. Zintegrowany z korpusem
wspornik zapobiega cofnięciu się noża zasuwy
pod ciśnieniem.

Przedłużona trwałość w
trudnych warunkach
Śruby z nakrętkami kontrującymi
zapewniają bezpieczne i trwałe
połączenie pomiędzy trzpieniem i nożem
zasuwy, nawet wtedy gdy zasuwa
narażona jest na drgania.
Regulowana dławica umożliwia wymianę
uszczelnienia bez demontażu zasuwy z
rurociągu.
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Istotne detale
Ze względu na bezpieczeństwo trzpień
jest zabudowany. W płytach górnych
zaprojektowane zostały otwory dla śrub
M12 i M18, które są przeznaczone do
łatwego montażu czujników indukcyjnych i
mikroprzełączników.
Śruby z nakrętkami kontrującymi zapewniają
bezpieczne i trwałe połączenie pomiędzy
trzpieniem i nożem zasuwy, nawet wtedy gdy
zasuwa narażona jest na drgania.

Specjalne uszczelnienie
Uszczelnienie obwodowe z gumy NBR z
zawulkanizowaną wewnątrz, na całej długości
uszczelki metalową wkładką wzmacniającą daje
całkowitą szczelność.
Regulowana dławica umożliwia wymianę
uszczelnienia bez demontażu zasuwy z
rurociągu.

Podsumowanie
• Dwukierunkowość
• Pełny przelot
• Uszczelnienie obwodowe wzmocnione
zawulkanizowanym metalowym rdzeniem
(inne uszczelnienie na żądanie)
• Płyty górne osłaniające trzpień z możliwością
montażu czujników indukcyjnych i
mikroprzełączników
• Trzpień/nóż zasuwy połączony śrubami z
nakrętkami kontrującymi
• Wsporniki noża zintegrowane w korpusie
• Nóż, trzpień, popychacz dławicy, śruby i
nakrętki ze stali kwasoodpornej 1.4401
• Korpus z żeliwa sferoidalnego chroniony
przed korozją powłoką z farb epoksydowych
o min. grubości 150 μm (opcjonalnie inne
materiały)
• Podkładki pod śrubami chronią powłokę
ochronną
• Smukła konstrukcja i niska waga
• Możliwość opcjonalnego zamontowania
skrobaków noża, deflektora przepływu,
przystawki regulacyjnej typu V-port.
• Z dźwignią, kółkiem, napędem
pneumatycznym, z kołnierzem
przyłączeniowym ISO do napędu lub z
napędem elektrycznym
• Dostępne do PN100
• Zatwierdzone przez ATEX
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ZAWORY ZWROTNE
ZAPEWNIENIE
OPTYMALNEJ
WYDAJNOŚCI POMPY
AVK oferuje szeroką gamę zaworów zwrotnych
klapowych i kulowych z pełnym przelotem i niskimi
stratami ciśnienia przy maksymalnym wykorzystaniu
wydajności pompy. Możliwość stosowania w pozycji
pionowej lub poziomej. Łatwość obsługi.

Unikalna konstrukcja
Odkręcenie kilku śrub daje możliwość
demontażu pokrywy wraz z zawiasem i
dyskiem. Zawias jest przykręcony do wałka
dysku co pozwala wyeliminować luzy i tym
samym zapewnić długą trwałość

Zawory zwrotne klapowe
Zawory zwrotne klapowe AVK są dostępne w
średnicach DN50-600 i posiadają pełny przelot
oraz zapewniają niskie spadki ciśnienia, jak
również łatwy dostęp podczas konserwacji i
długą żywotność.
Dźwignia i obciążnik
Zawory zwrotne klapowe z dźwignią i
obciążnikiem są właściwe dla instalacji o
standardowych prędkościach przepływu i
zwiększonym ryzyku uderzenia hydraulicznego.
Konstrukcja umożliwia wizualną kontrolę
otwarcia a małe rozmiary zaworów oferują
możliwość otwarcia zaworu ręcznie za
pomocą dźwigni. Obciążnik regulowany jest
na dźwigni w celu zapewnienia bezpiecznego
zamknięcia dla siedziska dysku oraz optymalnej
prędkości zamykania aby zapobiec uderzeniom
hydraulicznym.

Podsumowanie
• Konstrukcja pokrywy i dysku ułatwia dostęp
podczas konserwacji
• Dysk ze stali w pełni wulkanizowany gumą
EPDM (do DN300) zapewnia optymalną
szczelność
• Uszczelnienie na dysku
• Lekki dysk nie wymaga dużej siły do
otwierania i zamykania zaworu
• Dysk zaworu zamontowany w tulei nylonowej,
która pozwala mu pracować płynnie
zarówno w pozycji pionowej i poziomej w
celu szczelnego zamknięcia zaworu nawet
w przypadku drobnych zanieczyszczeń w
siedzisku dysku
• Przykręcone śrubami zawiasy wokół trzpienia
pozwalają wyeliminować luzy i tym samym
zapewniają długą trwałość zaworu
• Pełny przelot zapewnia niskie straty ciśnienia
• Żeliwo sferoidalne GGG-50 pokryte powłoka
z farby epoksydowej zewn. i wewn. min 250
μm

Osłona osłaniająca dźwignię i obciążnik
eliminuje ryzyko obrażeń. Opcjonalnie z
wyłącznikami krańcowymi do zdalnego
monitorowania.
Zawory zwrotne z dźwignią i sprężyną
zewnętrzną nadają się do wysokiego
ciśnienia, zbyt niskiego przeciwciśnienia
i dużych prędkości przepływu.
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Zawory zwrotne kulowe
Zawory kulowe zwrotne AVK są dostępne
do DN600. Ruch wirowy kuli podczas pracy
zaworu eliminuje ryzyko osadzania się na niej
zanieczyszczeń i zapewnia samoczyszczenie.
Rdzeń kuli wulkanizowany gumą NBR. Twardość
gumy jest zoptymalizowana aby zapobiec
zaklinowaniu się kuli w siedzisku.
Standardowe kule są wykonane z litego rdzenia
aluminiowego w DN32-40, pustego rdzenia
aluminiowego w DN50-100 i DN500-600 oraz
pustego rdzenia żeliwnego w DN125-400.

Wykonanie jest zróżnicowane w celu uzyskania
prawidłowych charakterystyk kuli podczas pracy.
Pełny przelot w pozycji otwartej zapewnia niskie
straty ciśnienia przepływu co z kolei zapobiega
osadzaniu się zanieczyszczeń na dnie i tym
samym zapewnia szczelne zamknięcie zaworu.
Podsumowanie
• Samoczyszcząca konstrukcja
• Pełny przelot zapewnia niskie starty ciśnienia
• Szczelność przy minimalnym ciśnieniu
zwrotnym
• Kule z poliuretanu dla mediów ścieralnych

• Dostępność kul o różnych wagach
• Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego
GGG-40 pokryte powłoką z farby
epoksydowej zewn. i wewn. min 250 μm
• Dostępne z przyłączem kołnierzowym
wg PN-EN 1092-2 dla DN50-600 lub z
przyłączem gwintowym BSP w DN32-50 w
wykonaniu z żeliwa sferoidalnego i w DN3280 w wykonaniu ze stali kwasoodpornej.

Różna waga kuli
Waga kuli dostosowana do właściwości pławnych kuli
w zależności od średnicy.
Kule z poliuretanu odpowiednie dla mediów
ścieralnych. To wszystko chroni przed nadmiernym
hałasem i uderzeniem hydraulicznym.
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ZAWORY POWIETRZNE
WYSOKA WYDAJNOŚĆ I
NIEZAWODNOŚĆ
Zawory napowietrzająco-odpowietrzające AVK są
dwustopniowe i automatyczno-kinetyczne. Innowacyjna
konstrukcja z dużymi prześwitami pomiędzy cieczą,
a systemem uszczelniającym gwarantuje niezawodne
działanie nawet w przypadku cieczy agresywnych i
zanieczyszczonych.
Połączenie funkcji
Zawory łączą funkcję odpowietrzającą/
napowietrzającą podczas napełniania lub
opróżniania rurociągu z automatycznym
odpowietrzeniem.
Podczas napełniania sieci, powietrze jest
uwalniane przez kinetyczną dyszę aż do
napełnienia sieci. Podczas normalnej pracy
automatyczna dysza uwalnia uwięzione
powietrze zgromadzone w sieci natomiast
dysza kinetyczna pozostaje zamknięta. Podczas
opróżniania sieci dysza kinetyczna wpuszcza
powietrze zapobiegając podciśnieniu.
Funkcje dla sieci kanalizacyjnych
• Duży prześwit miedzy cieczą, a
uszczelnieniem zapewnia niezawodne
działanie

• Stożkowy kształt korpusu zapewnia
powstanie większej kieszeni powietrznej
• Lejkowata dolna część korpusu komory
pływaka zapobiega gromadzeniu się
nieczystości
• Niska waga korpusu komory pływaka ze stali
lub wzmocnionego nylonu
• Duża automatyczna dysza uwalnia duże
objętości powietrza pod ciśnieniem
• Sprężyna ramienia pływaka zapobiega
niepotrzebnym aktywacjom fazy
automatycznej
• Konstrukcja umożliwiająca płukanie i mycie
wodą z zewnątrz
• Możliwość montażu kolana wylotowego za
pomocą gwintowanego otworu w górnej
części zaworu
• Dostępne średnice DN50-200

Niezawodność zaworu
Faza automatyczna: Gdy w zaworze
pojawiają się pęcherzyki powietrza,
pływak opada i powietrze zostaje
uwolnione. Kiedy poziom wody ponownie
wzrasta, pływak się unosi i zawór
zostaje zamknięty.
Faza kinetyczna: Podczas opróżniania
rurociągu, pływak całkowicie opada
wpuszczając dużą ilość powietrza
przez dużą dyszę. Podczas napełniania
rurociągu napływ wody wypiera
powietrze przez dużą dyszę.
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Korzystna alternatywa
Podziemny system jest konkurencyjnym
rozwiązaniem w porównaniu do tradycyjnej
konstrukcji komory oraz oferuje szybki
i wygodny dostęp w przypadku prac
konserwacyjnych z poziomu gruntu, nawet gdy
system znajduje się pod ciśnieniem.
W przypadku prac konserwacyjnych odcina się
dopływ ścieków za pomocą zasuwy nożowej
używając klucza typu T. Umożliwia to wyjęcie
zaworu.
Opcjonalnie zawór może być wyposażony w
system płuczący.

Części odporne na korozję
Zawór powietrzny wykonany jest
ze wzmocnionego nylonu, stali lub
stali nierdzewnej. Studnia zaworu
wykonana z polietylenu a szybkozłącza
przewodów z polipropylenu. Zawór
zwrotny, szybkozłącze zaworu,
zestaw zamykający i klucz T ze stali
nierdzewnej.
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PRZEPUSTNICE
STAŁE LUB WYMIENNE
USZCZELNIENIE
AVK posiada największy asortyment przepustnic na rynku.
Przepustnice ze stałym uszczelnieniem (wulkanizowanym)
z grupy AVK są jednymi z niewielu w swoim rodzaju
oraz posiadają szereg zalet. Ponadto AVK oferuje gamę
przepustnic z wymiennym uszczelnieniem, które znajdują
zastosowanie w odpowiednich warunkach.

Brak turbulencji oraz spadków ciśnienia
Opływowy dysk daje mały opór przepływu
gdy przepustnica jest otwarta, zatem
przepustnica nie powoduje żadnych
turbulencji, spadków ciśnienia czy też wibracji
i redukuje koszty energii dla użytkownika.

Wyjątkowa konstrukcja stałego
uszczelnienia
Znakomita koncepcja uszczelnienia dysku jest
sercem przepustnicy.

Dysk posiada profilowaną krawędź
uszczelniającą, która wymaga minimalnej
deformacji uszczelnienia w celu osiągnięcia
pełnej szczelności.

Guma jest formowana wtryskowo bezpośrednio
na korpusie tworząc stałą więź przy optymalnej
twardości gumy. W związku z tym nie ma
ryzyka deformacji lub przemieszczenia się
uszczelnienia, co czyni przepustnice AVK
odpowiednie do stosowania w warunkach
próżniowych.

Podsumowanie
• Stałe uszczelnienie bez ryzyka deformacji
lub przemieszczenia, tym samym możliwość
stosowania przy zmniejszonym ciśnieniu
• Uszczelnienie AVK ma doskonałą zdolność do
odzyskiwania kształtu po kompresji
• Dysk z profilowaną krawędzią uszczelniającą
redukuje zużycie uszczelnienia
• Niski moment obrotowy dzięki zastosowaniu
stałego uszczelnienia, profilowanego dysku i
łożysk wałka
• Opływowy dysk zapobiega turbulencjom,
spadkom ciśnienia i wibracjom przepustnicy
• Rodzaje: międzykołnierzowa, dwukołnierzowa
krótka i długa, centryczna

Profilowany dysk i unikalna guma AVK
zapewniają wyjątkową trwałość
Unikalna mieszanka gumy AVK ma doskonałą
zdolność odzyskiwania kształtu po kompresji
i wraz z profilowanym dyskiem zapewniają
szczelność nawet po tysiącu cykli pracy.
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Szeroki asortyment z wymiennym
uszczelnieniem
Gama przepustnic z wymiennym uszczelnieniem
AVK obejmuje przepustnice międzykołnierzowe,
międzykołnierzowe typu lug i typu U z własnymi
kołnierzami w DN25-1600 z dowolnym
rodzajem sterowania oraz z szerokim wyborem
materiałów dysków i wykładzin.
Wymienna wykładzina z EPDM do wysokich
temperatur (110°C) ma bardzo solidną
konstrukcję. Wypukła forma i zintegrowane
uszczelnienia wargowe zapewniają szczelne
połączenie z trzpieniem. Ponadto, specjalny
kształt zapewnia wyjątkową przyczepność do
korpusu, zapobiegając przemieszczeniu wkładki
podczas pracy. Zintegrowane powierzchnie
uszczelniające umożliwiają łatwy montaż
między kołnierzami.

Podsumowanie
• Wałek ze stali nierdzewnej zabezpieczony
przed wysunięciem
• Kwadratowy mechanizm dysku z efektywnym
przenoszeniem siły
• Dysk ze stali nierdzewnej o opływowym
kształcie dla optymalnej charakterystyki
przepływu i polerowanych krawędziach dla
minimalnego zużycia wykładziny
• Wymienna wykładzina z EPDM o unikalnej
konstrukcji
• Korpus z żeliwa sferoidalnego z przedłużoną
szyjką dla rurociągów izolowanych i
200-milimetrową powłoką epoksydową

Przepustnice dla dużej ilości przesterowań
zostały zaprojektowane z samosmarującymi
łożyskami stalowymi pokrytymi PTFE, powłoką
poliuretanową 200 μm i wykładziną EPDM
odpowiednią do temperatur do max. 130ºC.
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ZASTAWKI
UZUPEŁNIENIE SZEROKIEJ
GAMY PRODUKTÓW

Szeroki asortyment zastawek ściennych i kanałowych AVK
charakteryzuje wysoki stopień szczelności. Wytrzymała
i modułowa konstrukcja umożliwia łatwe dopasowanie.
Samoregulująca konstrukcja uszczelnienia zapewnia łatwą
obsługę i nie wymaga regulacji na miejscu.
Projekt ogólny
Zastawki naścienne i kanałowe AVK posiadają
niższy stopień nieszczelności niż dopuszczalna
nieszczelność wg normy DIN 19569-4.
Wytrzymała konstrukcja zapewnia długą
żywotność a jej modułowość daje możliwość
zaoferowania spersonalizowanych zastawek z
krótkim czasem dostawy.

Unikalna konstrukcja uszczelnienia
Samoczyszczące prowadnice z tworzywa
sztucznego zmniejszają tarcie podczas pracy
zapewniając łatwość obsługi i zwiększając
trwałość uszczelnienia. Uszczelki wargowe
zapewniają szczelność bez konieczności użycia
klinów dociskowych. Pozwala to osiągnąć
niski moment obrotowy podczas zamykania i
otwierania oraz nie wymaga regulowania na
miejscu.

Zastawki standardowo wykonane są ze stali
nierdzewnej opcjonalnie ze stali kwasoodpornej.
Oferujemy różne kombinacje materiałowe jak
również kilka kombinacji montażowych oraz
możliwość dodatkowego wyposażenia w tym
napędów.

Konstrukcja uszczelnienia
Samoczyszczące prowadnice zmniejszają
tarcie a profilowane uszczelki zapewniają
niski moment obrotowy podczas pracy.
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Główne cechy
• Wytrzymała konstrukcja o min. grubości
prowadnicy 6 mm
• Samoczyszczące prowadnice zapewniają
łatwą obsługę i długą trwałość
• Profilowane uszczelnienie wargowe
zapobiega drganiom i zapewnia niskie
momenty obrotowe
• Niskie momenty obrotowe pozwalają na
użycie siłownika o mniejszym rozmiarze
• Możliwość dostarczenia obliczeń
projektowych (MES i analityczne)
• Rama zamknięta i stały trzpień w
standardzie, opcjonalnie rama otwarta i
trzpień wznoszący.

Zastawki ścienne
• Wytrzymała konstrukcja z samoczyszczącymi
prowadnicami oraz profilowanymi
uszczelkami
• Dwukierunkowa aż do 1200 x 1200
mm, w większych rozmiarach dwu- lub
jednokierunkowa
• Niewznoszący trzpień i zamknięta rama w
standardzie, opcjonalnie wznoszący trzpień i
otwarta rama
• Dostawa z kółkiem ręcznym aż do 1000 x
1000 mm, większe rozmiary z przekładnią
• Standardowo do montażu na ścianie aż do
1200 x 1200 mm, w większych rozmiarach
możliwość osadzeniaw betonie

• Tylni kołnierz ramy w rozmiarach powyżej
1200 x 1200 mm zapewnia szczelność
niezależnie od równości ścian
• 10 MWC to standardowe ciśnienie aż do
rozmiaru 1000 x 1000 mm

Zastawki kanałowe
• Wytrzymała konstrukcja z samoczyszczącymi
prowadnicami oraz profilowanymi
uszczelkami
• Jednokierunkowa standardowo aż do 1000
x 1000 mm (opcjonalnie dwukierunkowa), w
większych rozmiarach tylko dwukierunkowa
• Niewznoszący trzpień i zamknięta rama w
standardzie, opcjonalnie wznoszący trzpień i
zamknięta rama
• Dostawa z kółkiem ręcznym aż do 1400 x
1400 mm, większe rozmiary z przekładnią
• Standardowo do osadzenia w betonie,
ewentualnie do montażu za pomocą kotw na
ścianie kanału lub w już istniejącym kanale
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SZEROKI
WYBÓR NAPĘDÓW

Aby dopasować naszą ofertę zasuw klinowych, zasuw
nożowych, przepustnic i zastawek, AVK oferuje wybór
dźwigni, kółek ręcznych i przekładni, jak również napędów
elektrycznych. Od rozwiązań obsługiwanych ręcznie po
zaawansowane systemy zdalne, napędy przyczyniają się do
efektywnego zarządzania przepływem i precyzji sterowania.
Standardowe rozwiązania albo według
specyfikacji
AVK określiło standardowe rozwiązania z
zakresu sterowania. Są to rozwiązania wysokiej
i w konkurencyjnej cenie. Dla naszych zasuw
nożowych i zastawek wykonujemy własne
napędy pneumatyczne. Wszystkie napędy są
fabrycznie montowane na naszych zasuwach
w celu zapewnienia trwałych i bezpiecznych
rozwiązań.
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NAPĘDY ELEKTRYCZNE,
PNEUMATYCZNE LUB
RĘCZNE
Napęd elektryczny

Napęd liniowy

Napęd wieloobrotowy,
podstawowy, lokalne/
zdalne sterowanie

Napęd pneumatyczny, liniowy

Napęd dwustronnego
działania

Zawory
elektromagnetyczne 5/2

Napęd pneumatyczny, ćwierćobrotowy

Napęd dwustronnego
lub jednostronnego
działania

Zawory
elektromagnetyczne
5/2 lub 3/2

Czujnik i odbiornik
zbliżeniowy
Napęd ćwierćobrotowy

Czujnik zbliżeniowy
dla zasuw
Skrzynka z
wyłącznikami

Napęd ćwierćobrotowy
oraz pełnoobrotowy

Czujnik zbliżeniowy dla
zasuwy nożowej
Pozycjoner

Napęd ręczny, przekładnia

Napęd ręczny, kółko ręczne

Napęd ręczny, dźwignia

Przekładnia dla
zastawek i zasuw
nożowych

Kółko ręczne dla
zastawek

Dźwignia dla zasuw
nożowych

Przekładnia ślimakowa
dla przepustnic

Kółko ręczne dla
zasuw nożowych

Dźwignia dla
przepustnic

Łańcuch dla zasuw
nożowych

Kółko ręczne dla
zasuw klinowych
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ODNOWIONY ZAKŁAD
Z PRZEŁOMOWĄ
TECHNOLOGIĄ
Dzięki zastosowaniu nowych technologii i sprzętu
optymalizującego zużycie energii, celem było sprawienie,
aby zakład był samowystarczalny w energię, a nawet aby
mógł wytworzyć 50% więcej energii niż jest przez niego
zużywane.
Rozpoczęto renowację oczyszczalni ścieków Egaa w celu uzyskania maksymalnej wydajności
energetycznej, a owocna współpraca z wiodącymi dostawcami technologii, procesów i komponentów
to umożliwiła. Vatech 2000 był jednym z dostawców i dostarczył w tym projekcie zasuwy nożowe i
przepustnice AVK wraz z zastawkami i zaworami kulowymi Vatech.
Czyszczenie azotu bakteriami anammox
Wraz z utworzeniem instalacji do usuwania wody z anammoxu DEMON® zużycie energii elektrycznej do
czyszczenia azotem zostało zmniejszone. Bakterie Anammox powstają w procesie czyszczenia, a oprócz
czyszczenia wody odrzutowej oczyszczają również ścieki w zbiornikach procesowych bez użycia węgla.
Filtrowanie węgla za pomocą filtrów Salsnes®
Norwegian Salsnes® opracował filtry paskowe, które są stosowane na początku procesu do filtrowania
węgla ze ścieków. Filtry te zmniejszają zużycie energii na napowietrzanie, wcześniej odpowiadając
za około 40% całkowitego zużycia energii, ponieważ mniej węgla jest odprowadzane do zbiorników
procesowych. Stężenie ciała stałego w szlamie pierwotnym ekstrahowanym z filtrów taśmowych jest tak
wysokie, że można uniknąć wstępnego odwodnienia. Osad pierwotny i osad biologiczny są pompowane
do zbiornika fermentacyjnego, gdzie wytwarzany jest biogaz.
Optymalne wykorzystanie biogazu
Ponadto optymalne wykorzystanie biogazu zapewnia instalacja wysokowydajnej wytwórni gazu
biogazowni, w której biogaz wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Ponadto
nadwyżka energii cieplnej jest wykorzystywana do wytworzenia dodatkowych 10% energii elektrycznej
za pomocą organicznego cyklu Rankine’a (ORC). Pomaga to osiągnąć cel, który jest o 50% wyższy niż
zużycie energii.

Szlam z dna strefy klarowania w zbiorniku DEMON® jest
pompowany z powrotem do procesu jako szlam powrotny,
a nadmiar szlamu jest pompowany do cyklonu, w którym
wysiewane są bakterie anammox

Zasuwy nożowe AVK z siłownikami liniowymi na wodociągu
odrzutowym. Wybrano siłowniki liniowe, ponieważ są one
energooszczędne w porównaniu do siłowników wykorzystujących
sprężone powietrze.

W zbiorniku fermentacyjnym osad jest recyrkulowany przez
wymiennik ciepła.

Po fermentacji szlam jest transportowany do bufora mułu przed
ostatecznym odwodnieniem.
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ZASUWY KLINOWE I ZASUWY NOŻOWE

Seria 06/80
Zasuwa kołnierzowa,
krótka zabudowa wg DIN
F4 z gumą NBR
Trzpień ze stali
nierdzewnej
Żeliwo sferoidalne
DN40–600 i 800–1000,
Od DN450 z górnym
kołnierzem ISO

Seria 06/84
Zasuwa kołnierzowa, krótka
zabudowa wg DIN F4 z
gumą NBR
Trzpień AISI 316
Żeliwo sferoidalne
DN40-600 i 800,
Od DN450 z górnym
kołnierzem ISO

Seria 06/35
Zasuwa kołnierzowa ze
wskaźnikiem położenia i
kółkiem ręcznym, krótka
zabudowa wg DIN F4 z
gumą EPDM
Żeliwo sferoidalne
DN50-400

Seria 15/42
Zasuwa kołnierzowa z
kołnierzem ISO do napędu
elektrycznego, Krótka
zabudowa wg DIN F4 z
gumą EPDM
Żeliwo sferoidalne
DN40-400

Seria 06/89
Zasuwa kołnierzowa z
wznoszącym trzpieniem
i pokrętłem, Kółko
ręczne można wymienić
na siłownik, Krótka
zabudowa wg DIN F4 z
gumą EPDM
Żeliwo sferoidalne
DN50-400

Seria 715
Zasuwa kołnierzowa
z napędem
pneumatycznym, klin
NBR, Krótka zabudowa
Żeliwo sferoidalne
DIN F4
DN65-300

Seria 702/10
Zasuwa nożowa
z trzpieniem
niewznoszącym i kółkiem
Żeliwo sferoidalne
DN50-1200

Seria 702/20
Zasuwa nożowa z
trzpieniem wznoszącym i
kółkiem
Żeliwo sferoidalne
DN50-1200

Seria 702/30
Zasuwa nożowa z
dźwignią
Żeliwo sferoidalne
DN50-200

Opcje:
• inne materiały

Opcje:
• inne materiały

Seria 702/40
Zasuwa nożowa z
napędem pneumatycznym
dwustronnego działania
Żeliwo sferoidalne
DN50-1000

Seria 702/50
Zasuwa nożowa z
kołnierzem ISO pod napęd
elektryczny
Żeliwo sferoidalne
DN50-1200

Opcje:
• inne materiały

Opcje:
• inne materiały

Opcje:
• DIN F5,15/72
• napęd elektryczny/
pneumatyczny
• klin NBR
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Opcje:
• Klin NBR
• DIN F5, 02/66

Opcje:
• zestaw zaworów
elektromagnetycznych i
wyłączniki krańcowe

Opcje:
• inne materiały

Seria 702/73
Zasuwa nożowa z
napędem liniowym
Żeliwo sferoidalne
DN50-300
Opcje:
• inne materiały

ZASUWY PRZYŁĄCZENIOWE, ZAWORY
ZWROTNE I ZASTAWKI
Seria 03/30
Zasuwa przyłączeniowa z
kielichami do rur PE
PN16
Żeliwo sferoidalne
DN20-50

Seria 16/54
Zasuwa przyłączeniowa z
kielichami do rur PE
PN16
POM (Polioxymetylen)
DN25-50

Seria 53/35
Zawór kulowy kołnierzowy
Żeliwo sferoidalne
DN50-600

Seria 53/42
Zawór kulowy kołnierzowy
Stal kwasoodporna
DN80-150

Seria 53/30
Zawór kulowy gwintowany
Żeliwo sferoidalne
DN32-50

Seria 53/40
Zawór kulowy gwintowany
Stal kwasoodporna
DN32-80

Seria 41/60
Zawór zwrotny klapowy
Żeliwo sferoidalne
DN50-300

Seria 41/61
Zawór zwrotny klapowy
Żeliwo sferoidalne
DN50-300

Seria 41/36
Zawór zwrotny z
dźwignią i obciążnikiem
uszczelnienie metal-metal
Żeliwo sferoidalne
DN350-600

Opcje:
• do nawiercania z
gwintem wewnętrznym /
zewnętrznym

Opcje:
• z dźwignią i
obciążnikiem
• z dźwignią i sprężyną

Seria 772/61
Zastawka naścienna
dwukierunkowa do
wymiarów 1200 x
1200 mm, w większych
rozmiarach dwu lub
jednokierunkowa
Z trzpieniem stałym Stal
nierdzewna AISI 304, 200
x 200 mm - 2000 x
2000 mm
Opcje:
• trzpień wznoszący
• AISI 316

Opcje:
• przystosowany do
obciążenia 41/39

Seria 772/7172
Zastawka kanałowa
jednokierunkowa do
wymiarów 1000 x 1000
mm, dwukierunkowa w
większych rozmiarach
Z trzpieniem stałym Stal
nierdzewna AISI 304, 200
x 200 mm - 2000 x
2000 mm
Opcje:
• Trzpień wznoszący
• AISI 316
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PRZEPUSTNICE, ZAWORY POWIETRZNE I
FILTRY SIATKOWE
Seria 75/10
Przepustnica centryczna
z wulkanizowaną
wykładziną
Żeliwo sferoidalne
DN40-1000
z każdym typem napędu

Seria 75/31
Przepustnica centryczna
z wulkanizowaną
wykładziną
Żeliwo sferoidalne
DN50-300
z każdym typem napędu
Opcje:
• typ lug, 75/41

Seria 820/00
Przepustnica centryczna z
wymienną wykładziną
Żeliwo sferoidalne
DN25-1000
z każdym typem napędu
Opcje:
• do częstej pracy, 820/50

Seria 701/75
Zawór powietrzny
Rozmiar dysz:
Automat: 12 mm²
Kinet: 804 mm²
Wzmocniony nylon
Kołnierz lub gwint 2”/3”
PN10
DN50-100
Opcje:
• PN16, 701/95

Seria 701/79
Studzienka z zaworem do
zabudowy podziemnej
PN10
DN80-100
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Seria 820/10
Przepustnica centryczna z
wymienną wykładziną
typ Lug
Żeliwo sferoidalne
DN25-600
z każdym typem napędu

Seria 75/20
Przepustnica centryczna
z wulkanizowaną
wykładziną,
dwukołnierzowa krótka
Żeliwo sferoidalne
DN50-2000
z każdym typem napędu
Opcje:
• dwukołnierzowa długa,
75/21

Seria 820/20
Przepustnica centryczna z
wymienną wykładziną
Żeliwo sferoidalne
DN150-1600
z każdym typem napędu

Opcje:
• Do częstej pracy,
820/60

Seria 701/96
Zawór powietrzny
Rozmiar dysz:
Automat: 12 mm²
Kinet: 804 mm²
Stal nierdzewna
Kołnierz lub gwint 2”
PN16
DN50-200

Seria 701/78
Zawór powietrzny
Rozmiar dysz:
Automat: 16 mm²
Kinet: 5024 mm²
Stal
Kołnierz
PN16
DN80-200

Opcje:
• stal, 701/70

Seria 701/33
Zawór powietrzno –
próżniowy, Rozmiar dysz:
5026 mm²
Stal
Kołnierz
PN16
DN80-100

Seria 910
Filtr siatkowy
PN10/16
Żeliwo sferoialne
DN50-300

KOŁNIERZE KOMBI, ŁĄCZNIKI I OPASKI
NAPRAWCZE
Seria 05
Kołnierz Kombi
Przeznaczony na rury PE,
uPVC lub żeliwne
DN50-300

Seria 05
Kołnierz Kombi
Przeznaczony na rury
uPVC, stalowe lub żeliwne
Żeliwo sferoidalne
DN50-600

Seria 631
Łącznik Supa Maxi™
kielichowy, uniwersalny
na wszystkie rodzaje rur
Żeliwo sferoidalne
DN50-600
Opcje:
• zaślepki, 634

Seria 632
Łącznik Supa Maxi™
redukcyjny, uniwersalny
na wszystkie rodzaje rur
Żeliwo sferoidalne
DN50-300

Seria 633
Łącznik Supa Maxi™
kołnierzowy, uniwersalny
na wszystkie rodzaje rur
Żeliwo sferoidalne
DN40-600

Seria 601
Łącznik Supa®
kielichowy, uniwersalny
na rury żeliwne, stalowe,
uPVC i AC
Żeliwo sferoidalne
DN40-400
Opcje:
• łącznik redukcyjny, 602

Seria 603
Łącznik Supa®
kołnierzowy, uniwersalny
na rury żeliwne, stalowe,
uPVC i AC
Żeliwo sferoidalne
DN40-400

Seria 623
Łącznik Supa Plus™
kołnierzowy, na rury PEE
i uPVC
Żeliwo sferoidalne
DN40-300
Opcje:
• kielichowy, 621
• endkapy, 624

Seria 745/01
Opaska naprawcza
Repico® , uniwersalna
dla rur stalowych
Stal nierdzewna AISI,
316, uszczelka NBR lub
EPDM DN15-400
Opcje:
• Na średnie ciśnienia do
DN200

Seria 745/20
Opaska naprawcza
Repico® , uniwersalna
dla rur stalowych, Stal
nierdzewna AISI, 316,
uszczelka NBR lub EPDM
DN15-600

Seria 748/01
Opaska naprawcza
jednoczęściowa z płytą
wzmacniającą
Stal nierdzewna AISI 304
lub AISI 316, guma
NBR lub EPDM

Seria 748/02
Opaska naprawcza
dwuczęściowa z
„palcami” Stal nierdzewna
AISI 304 lub AISI 316,
guma
NBR lub EPDM

Opcje:
• 2 zamki do DN1000

Opcje:
• Uchwyt

Opcje:
• Płyta wzmacniająca
• Uchwyt
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Broszura ma charakter poglądowy, produkty sprzedawane w Polsce mogą niekiedy różnić się od tutaj prezentowanych. Przed zamówieniem prosimy o kontakt z przedstawicielem AVK

AVK Armadan Sp. z o.o.
ul. Jakubowska 1
62-090 Pniewy
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