
ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA 

 
 

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA SPRĘŻYNOWE PEŁNOSKOKOWE zARMAK 

TYP / PARAMETRY ZDJĘCIE POGLĄDOWE 
 

FIG. 570 - dawniej fig. 5701, 5702 
 

• przyłącze: kołnierzowe 

• kształt: kątowy 

• zastosowanie: para, sprężone powietrze,  

inne czynniki neutralne i agresywne 

• materiał: żeliwo szare / staliwo węglowe / 

staliwo kwasoodporne  

• zakres średnic: DN 20-150  

• ciśnienie: PN 16 / 40 

• temp. max: 400stC 
 

 

 

FIG. 630 - dawniej fig. 6301, 6302, 6303 i 6304 
 

• przyłącze: kołnierzowe 

• kształt: kątowy 

• zastosowanie: woda, woda pitna, ścieki, gaz, 

glikol, pary, sprężone powietrze, inne czynniki 

neutralne i agresywne 

• materiał: żeliwo szare / żeliwo sferoidalne / 

staliwo węglowe / staliwo kwasoodporne 

• zakres średnic: DN 20-400  

• ciśnienie: PN 16 / 40 / 63 / 100 

• temp. max: 400stC  
 

 

 

FIG. 775 
 

• przyłącze: gwintowane 

• kształt: kątowy 

• zastosowanie: woda, woda pitna, powietrze, 

para wodna, inne neutralne ciecze, gazy i pary 

• materiał: żeliwo sferoidalne 

• zakres średnic: DN 20-32  

• ciśnienie: PN 16 

• temp. max: 200stC 
 

 

 

FIG. 782 
 

• przyłącze: gwintowane 

• kształt: prosty 

• zastosowanie: powietrze, inne neutralne 

gazy i pary 

• materiał: mosiądz 

• zakres średnic: DN 10-25  

• ciśnienie: PN 25 

• temp. max: 120stC 
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ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA SPRĘŻYNOWE PROPORCJONALNE zARMAK 

TYP / PARAMETRY ZDJĘCIE POGLĄDOWE 
 

FIG. 240 - dawniej fig. 2501, 2502, 2302 
  

• przyłącze: kołnierzowe 

• kształt: kątowy 

• zastosowanie: woda, woda pitna, ścieki, gaz, 

glikol, olej diatermiczny, para, sprężone 

powietrze, inne czynniki neutralne i agresywne 

• materiał: żeliwo szare/  staliwo węglowe / 

staliwo kwasoodporne 

• zakres średnic: DN 15-200  

• ciśnienie: PN 16 / 40 

• temp. max: 400stC 
 

 

 
FIG. 781 

 

• przyłącze: gwintowane 

• kształt: kątowy 

• zastosowanie: woda, woda pitna, gaz, glikol, 

para, sprężone powietrze i inne czynniki 

neutralne 

• materiał: mosiądz 

• zakres średnic: DN 10-25  

• ciśnienie: PN 16 

• temp. max: 200stC 
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