
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AUSPOL 
Rozwiązania dla wymagających 

ARMATURA PROCESOWA 

INSTALACYJNA I ZBIORNIKOWA 



Zawory klapowe 
       

Zawory klapowe 
ręczne 

Zawory klapowe 
automatyczne 

Zawory klapowe z 
klamrą na korpusie 

Zawory klapowe 
międzykołnierzowe 

Zawory klapowe 
z kontrolą wycieku 

Zawory klapowe 
dennicowe 

Głowice sterujące 
zaworów 

Zawory kulowe 
 

 

 

      

Zawory kulowe 
higieniczne 

Zawory kulowe 
higieniczne autom. 

Zawory kulowe 
trójdrogowe 

Zawory kulowe 
z płaszczem 

Zawory kul. denn. 
na złączu asept.TK 

Zawory kulowe 
dennicowe 

Zawory kulowe 
sanitarne SF 

Zawory membranowe oraz SSV / DSV 
       

  Zawory membranowe 
ręczne 

Zawory membranowe 
pneumatyczne 

Membrany  
EPDM/PTFE/FTM 

Zawory  
Zero-Dead-Leg 

Aseptyczne zawory 
membranowe T 

Aseptyczne zawory 
membranowe L 

Zawory Single Seat 
oraz Double Seat 

Zawory regulujące przepływ 
       

  Zawory zwrotne 
z nakrętką 

Zawory zwrotne 
z klamrą 

Zawory zwrotne 
międzykołnierzowe 

Zawory zwrotne 
aseptyczne 

Zawory zwrotne  
BIO 

Zawory zwrotne 
gwintowane 

Zawory zwrotne z 
reg. ciśn. otwarcia 

       

Zawory regulacyjne 
i modulacyjne 

Zawory dławiące Zawory iglicowe Zawory czopowe 
   

Zawory regulujące ciśnienie  
       

Zawory kątowe 
nadciśnieniowe 

Zawory proste 
nadciśnieniowe 

Zawory oddechowe 
Zawory ciężarkowe 

podciśnieniowe 
Zawory sprężynowe 

podciśnieniowe 
Zawory czopowe 

„Bunging” 
Zawory 

nadmiarowe 

       

Zawory 
odpowietrzające 

Moduły 
odpowietrzające 

Moduły zbiornikowe 
TDAM 

Zawory stałego 
ciśnienia 

Zawory redukujące 
ciśnienie 

  

 



Filtry i urządzenia specjalne 
       

Filtry rurowe Filtry kątowe 
Filtry kątowe 

Duplex 
Osadniki kątowe 

Higieniczne 
wymienniki ciepła 

Mobilne skraplacze 
czystej pary 

Stacje skraplania 
czystej pary 

Technologia poboru próbek 
       

Aseptyczne zawory 
probiercze 

Aseptyczny pobór 
próbek do butelek 

Aseptyczny pobór 
próbek strzykawką 

Aseptyczny pobór 
próbek do torebek 

Zawory probiercze 
sanitarne RPS 

Zawory probiercze 
sanitarne kątowe 

Zawory probiercze 
z blokadą otwarcia 

Wyposażenie zbiorników 
       

Zawory do mycia 
zbiorników 

Głowice myjące 
statyczne 

Głowice myjące 
obrotowe 

Dysze myjące 
orbitalne 

Dynamiczne dysze 
chowane 

Aseptyczne zawory 
dennicowe 10º 

Aseptyczne zawory 
dennicowe proste 

 
       

Zawory dennicowe 
kulowe 

Zawory dennicowe 
klapowe 

Zawory probiercze 
Aseptyczne złącza  

TK uniwersalne 
Aseptyczne złącza 

TK dennicowe 
Aseptyczne złącza 

TK z płaszczem 
Aseptyczne złącza 
TK z wziernikiem 

       

Aseptyczne złącza 
TK - pokrywa 

Płynowskazy 
Miksery 

magnetyczne 
Włazy owalne Włazy prostokątne Włazy okrągłe Dennice 

Wzierniki 
       

Wzierniki 
zbiornikowe 

Wycieraczki do 
szkła 

Wzierniki rurowe 
Wzierniki na 
czwórniku 

Wzierniki 
modułowe In-Line 

Wzierniki na złączu 
Tri-Clamp 

Wzierniki w króćcu 
Tri-Clamp 

       

Wzierniki SLG Wzierniki SLH Wzierniki SLO 
Przezierniki 
gwintowane 

Przezierniki 
kołnierzowe 

Wzierniki na złączu 
aseptycznym TK 

Oświetlenie 
wzierników 

.. 



Elementy złącz Tri-Clamp 
       

Króćce Tri-Clamp 
Klamry Tri-Clamp 

standardowe 
Klamry Tri-Clamp 

do wysokich ciśnień 
Adaptery Tri-Clamp Kolana Tri-Clamp Trójniki TC Czwórniki TC 

Złącza oraz osprzęt do rur i złącz 
       

Złącza DIN 11851 Złącza SMS Złącza RJT 
Złącza aseptyczne 

DIN 11864 
Złącza Tri-Clamp 

Złącza aseptyczne 
TK 

Złącza kołnierzowe 

 
       

Uszczelki złącz 
standardowe 

Uszczelki złącz 
zadaniowe 

Adaptery złącz 
Nakrętki zaślepki  

z łańcuszkiem 
Śruby i elementy 

złącz 
Klucze hakowe do 

złącz 
 

Armatura gwintowana 
       

Kolana gwintowane Trójniki gwintowane 
Czwórniki 

gwintowane 
Końcówki na węża 

gwintowane 
Nakrętki zaślepki  

i korki gwintowane 
Mufy gwintowane 

Mufy redukcyjne 
gwintowane 

       

S-nyple 
gwintowane 

Nyple podwójne z 
nakrętką 6-kątną 

Nyple podwójne 
gwintowane 

Nyple redukcyjne 
gwintowane 

Redukcje 
gwintowane 

Złącza płaskie oraz 
stożkowe gwintowane 

Złącza płaskie oraz 
stożkowe spawane 

Rury, elementy długie oraz elementy rurociągów 
       

Rury 
Profile kwadratowe 

i prostokątne 
Kątowniki Płaskowniki Pręty okrągłe Pręty gwintowane 

Uchwyty do cięcia 
rur - baki 

       

Kolana 90° i 45° 
spawane 

Kolana 180° 
spawane 

Kolana typ T oraz 
podwójne T spaw. 

Trójniki zwykłe oraz 
redukcyjne spaw. 

Redukcje spawane 
Objemy rurowe 

stałe oraz ślizgowe 
Higieniczne systemy 

przejść ściennych 



Firma AUSPOL powstała w 1999 roku i oferowała usługi z zakresu projektowania konstrukcji 
technicznych oraz instalacji technologicznych. Od tamtego czasu zakres działalności rozszerzył 
się o sprzedaż zaworów i armatury procesowej ze stali nierdzewnych, a także doradztwo 
techniczne związane z ich zastosowaniem. Oferowana armatura pochodzi od uznanych 
producentów działających na międzynarodowych rynkach.  

     

     

Oferowana armatura ma zastosowanie w przedsiębiorstwach z branży: 

• spożywczej, napojów oraz wód mineralnych, 

• winiarskiej, browarniczej oraz innych alkoholi, 

• farmaceutycznej oraz biotechnologii, 

• kosmetycznej i chemicznej. 

  

 
Zapewniamy dostawy zarówno nowych rozwiązań, jak i części zamiennych do 

istniejących zaworów i urządzeń. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  
 

 

 

 

 

 
 

   

Biuro Handlowe Siedziba firmy AUSPOL 



 

Tel. +48 14 621 43 34 

E-mail: armatura.procesowa@auspol.com.pl 

 

AUSPOL 

ul. Rozwojowa 9, 33-100 Tarnów 

www.auspol.com.pl 

 

 
 
 


