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Zawory zwrotne higieniczne 
Rozwiązanie zapobiegające przepływowi wstecznemu. 
 

 ZALETY 
- Zawory zwrotne VR to w pełni drenowane sprężynowe sanitarne zawory zwrotne, które umożliwiają przepływ tylko w jednym 

kierunku, tym samym zapobiegając przepływowi wstecznemu; zapewnia to integralność procesu. Zawory te mogą być zarówno 
stosowane w pozycji pionowej jak i poziomej.  

- Zawory serii VRO (BIO) są szczególnie doceniane z uwagi na swoją linearną wewnętrzną budowę, która jest niezbędna przy 
stosowaniu dla aplikacji sanitarnych i nieodzowna dla aplikacji chemicznych oraz farmaceutycznych. 

- Mogą być sterylizowane w autoklawie. 
- Odporne na wysokie temperatury oraz ciśnienie. 
- Unikalna budowa uszczelki O-ring minimalizuje pułapki na bakterie i eliminuje możliwość osadzania medium wewnątrz zaworu. 
- Zgodność z wymaganiami FDA. 
- Pełna identyfikacja materiałów. 

 
 

 KONSTRUKCJA 
- Zawory zwrotne są wykonane z odkuwanej stali nierdzewnej AISI 316L, dwie części połączone są ze sobą za pomocą śrub.  
- Zawór można łatwo i szybko zdemontować oraz ponownie zamontować bez użycia narzędzi.  
- Dysk uszczelniony dwoma O-ringami. 

 
 

 ZASADA DZIAŁANIA 
Pod wpływem ciśnienia płynu zawór zostaje otwarty. Gdy generowane przez płyn ciśnienie wlotowe przeciwdziała sile sprężyny, 
wówczas element zamykający podnosi się, a zawór zostaje otwarty. Kiedy różnica ciśnień w zaworze spada, element zamykający 
powraca na swoje miejsce, po czym zawór zostaje zamknięty. 

 
 

  WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI 
Powierzchnia zaworów w miejscu kontaktu 
z produktem Ra <0,5 µm lub lepsza. 
 

 

 PRZYŁĄCZA 
- Clamp ASME-BPE. 
- Spaw. 
- Specjalne zakończenia 

dostępne na zapytanie  
wg DIN i ISO. 

 
 

 WARUNKI PRACY 
- Ciśnienie otwarcia:  0,03 barg 
- Max ciśnienie pracy:  6 barg 
- Temperatura pracy:  135° C EPDM 

150° C VITON, Silikon 
 

 OZNAKOWANIE 
Każdy zawór jest oznaczony logo producenta, 
znakiem CE (gdy konieczne), wskazaniem 
kierunku przepływu, materiałem wykonania 
oraz numerem wytopu (na zapytanie) dla 
pełnej identyfikacji.



 

Typ VRN-VRH 
Zawory zwrotne higieniczne VRN i VRH składają się z dwóch części – każda wykonana z pełnego pręta nierdzewnego AISI 316L, 
połączone ze sobą klamrą Clamp (co sprawia że montaż i demontaż jest łatwy i nie wymaga użycia narzędzi).  

 

 WARUNKI PRACY 
- Ciśnienie otwarcia  0,03 bar (g) 
- Max ciśnienie pracy  6 bar (g) 
- Temperatura pracy (EPDM)  135ºC 
- Temperatura pracy (FKM i Silikon)  150ºC 

 

 ROZMIARY I KRÓĆCE 
- Dostępne rozmiary: ½”, ¾”, 1”, 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3” 
- Standardowy króciec Clamp ASME-BPE lub Spaw 
- Specjalne wykonanie z wydłużonym króćcem do spawania 

orbitalnego na zapytanie. 
 

 WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI 
- Wewnętrzne Ra 0,5 mikrona 
- Zewnętrzne Ra 0,8 mikrona 
- Opcjonalne wykończenie: elektro-polerowanie lub oczyszczenie 

w celu serwisowania tlenu zgodnie z ASTM G93-88 i CGA G4.1. 
 
 

 MATERIAŁ 
- W kontakcie z produktem Stal nierdzewna AISI 316L 
- Klamra Clamp  Stal nierdzewna AISI 304 
- O-ringi Silikon (Inne na zapytanie) 
- Element zamykający TFM 

  
 

 OZNACZENIE 
Wszystkie zawory są w pełni identyfikowalne: 

- logo i dane producenta 

- kod zaworu, materiał i rozmiar 

- wskazany kierunek przepływu 

- oznaczenie CE (gdy konieczne) 

- oznaczenie daty produkcji/ zamówienia 
 

 MONTAŻ 
Podczas spawania zaworów in-line należy zachować ostrożność, 

aby chronić uszczelnienia wewnętrzne. Zalecamy, aby zawory 

były zdemontowane przed spawaniem. 

 

Wykres spadku ciśnienia / wydajności 

 
Medium: woda o temperaturze 20°C



 

Typ VRO 
Zawory zwrotne, sprężynowe, BIO  
Zawory zwrotne sprężynowe w wersji BIO są wykonane z odkuwanej stali nierdzewnej AISI 316L, w dwóch częściach połączonych ze 
sobą za pomocą śrub. Zawory mogą być zarówno stosowane w pozycji pionowej jak i poziomej.  
Zawory serii BIO są szczególnie docenianie z uwagi na swoją linearną wewnętrzną budowę, która jest niezbędna przy stosowaniu dla 
aplikacji sanitarnych i nieodzowna dla aplikacji chemicznych oraz farmaceutycznych. 

 WARUNKI PRACY 
- Ciśnienie otwarcia  0,03 bar (g) 
- Max ciśnienie pracy  6 bar (g) 
- Temperatura pracy (EPDM)  135ºC 
- Temperatura pracy (FKM i Silikon)  150ºC 

 

 ROZMIARY I KRÓĆCE 
- Dostępne rozmiary: ½”, ¾”, 1”, 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”, 4”, 6” 
- Standardowy króciec Clamp ASME-BPE lub Spaw 
- Specjalne wykonanie z wydłużonym króćcem do spawania 

orbitalnego na zapytanie. 
 

 WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI 
- Wewnętrzne wykończenie powierzchni: Ra 0,4 µm. 
- Zewnętrzne wykończenie powierzchni: lustrzane, polerowane. 
- Opcjonalne wykończenie: elektro-polerowanie zaworów 

dostępne na zapytanie. 
 
 

 MATERIAŁ 
- Obudowa AISI 316L stal nierdzewna 
- Element zamykający TFM 
- Sprężyny AISI 316L stal nierdzewna 
- Uszczelnienie VITON (inne na zapytanie) 
- Śruby AISI 304 stal nierdzewna 

 OZNACZENIE 
Wszystkie zawory są w pełni identyfikowalne: 

- logo i dane producenta 

- kod zaworu, materiał i rozmiar 

- wskazany kierunek przepływu 

- oznaczenie CE (gdy konieczne) 

- oznaczenie daty produkcji/ zamówienia 
 

 MONTAŻ 
Podczas spawania zaworów in-line należy zachować ostrożność, 

aby chronić uszczelki wewnętrzne. Zalecamy, aby zawory były 

zdemontowany przed spawaniem. 

 

Wykres spadku ciśnienia / wydajności 

 
Medium: woda o temperaturze 20°



 

 

 ZALETY 
- Mogą być poddawane procesom CIP/SIP i sterylizowane w autoklawie. 
- Odporne na wysokie temperatury oraz ciśnienie. 
- Wysoka wartość Cv. 
- Zgodne z wymaganiami FDA. 
- Pełna identyfikacja materiałów. 

 WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI 
- Ra ≤ 0,5 µm 
- Elektro-polerowanie zaworów dostępne na zapytanie. 

 KRÓĆCE 
- Standardowy króćce Clamp ASME-BPE lub Spaw 
- Króćce pasujące do rur i instalacji. 
- Połączenia ISO oraz DIN dostępne na zapytanie. 
- Specjalne wykonanie z wydłużonym króćcem do spawania 

orbitalnego na zapytanie. 

 WARUNKI PRACY 
- Max ciśnienie pracy:  6 bar (g) 
- Temperatura pracy:  od 0 ºC do 150 ºC 
- Minimalna różnica ciśnień do otwarcia zaworu: 0,03 bar (30 mbar) 

 NORMY 
Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych PED 2014/68/EU  

w ramach SEP art. 4 ust 3. Dyrektywa Europejska ATEX 2016/34/EU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Informacje wymagane przy zamawianiu 

 

Aby dokładnie określić wymagany produkt, zacznij od opisu i wybierz dodatkowe opcje – jak pokazano poniżej: 

 

 

Typ 
zaworu 

Opcje 
Rozmiar 
zaworu 

Typ 
przyłącza 

wlot 

Rozmiar 
przyłącza 

Typ 
przyłącza 

wylot 
Uszczelnienie 

Element 
zamykający 

Wykończenie 
powierzchni 

Materiał 

VRN - 150 A M A -X T1 -11 A 

 
Typ zaworu  Opcje  Rozmiar 

zaworu 

050 075 100 150 200 250 300 400 600 

VRN 
Z klamrą  - Standard  1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 6" 

VRH  A ATEX  (*) niedostępne VRO (#) niedostępne VRN/H (*)   (#) (#) 

VRO Dennicowy     Rozmiar 
przyłącza 

G H J M N O P R V 

VRY/VRD Na zapytanie     1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 6" 

                 

Typ przyłącza wlot/wylot 
 

Uszczelnienie 
 

Element zamykający 
 

Wykończenie powierzchni 
 

Materiał 

 Clamp Spaw  X Silikon  T1 TFE PTFE  VRN/H 
14 ≤ 0,5 µm  A AISI 316L 1.4404 

ASME / BS A B  E EPDM  T4 TFM + otwór dren.  54 ≤ 0,5 µm+ elektropoler  B 1.4435 

DIN (*) C F  V FKM  T2 Tylko VRD 6'  VRO 
71 ≤ 0,4 µm  C C22 Hastelloy 

ISO (*) H I  Inne na zapytanie  Inne na zapytanie  41 ≤ 0,4 µm + elektropoler  D C276 Hastelloy 

SMS (*) J K         Inne na zapytanie  Inne na zapytanie 

(*) Na zapytanie                 
 
 
  



 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

AERRE INOX s.r.l. 
Via Gerola, 4 
I-26010 Fiesco (Cremona) 
Tel. +39 0374 370 828 Fax +39 0374 370 833 
www.aerreinox.it 

 
 

AUSPOL ul. Rozwojowa 9, 33-100 Tarnów 
tel. +48 14 621 43 34 

armatura.procesowa@auspol.com.pl 
www.auspol.com.pl 

 

 
 

 Więcej potrzebnych informacji na: armatura.procesowa@auspol.com.pl 

 

ASEPTYCZNE ZAWORY PROBIERCZE      SANITARNE ZAWORY PROBIERCZE ASEPTYCZNY POBÓR DO POJEMNIKÓW     ASEPTYCZNE ZAWORY DENNICOWE 

ZAWORY ZWROTNE                                                   ZAWORY KULOWE HIGIENICZNE ZAWORY KLAPOWE  HIGIENICZNE WYMIENNIKI CIEPŁA 

WZIERNIKI         ZŁĄCZA CLAMP   ZŁĄCZA HIGIENICZNE TK    SANITARNE WĘŻE ELASTYCZNE 

 MIKSERY MAGNETYCZNE         HIGIENICZNE ZAWORY MEMBRANOWE     URZĄDZENIA MYJĄCE  HIGIENICZNE PŁYTKI BEZPIECZEŃSTWA 
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