KATALOG PRODUKTÓW A w i g o

ZAWORY
ZAWÓR SFERYCZNY (GAZOMETKA)
Stosowany razem z półśrubunkiem przed reduktorem ciśnienia gazu.
Średnica
Maksymalne ciśnienie robocze

Cennik
Sklep

DN 15
MOP 5-20

http://www.awigo.com.pl/docs/gaz.pdf
http://sklep.awigo.com.pl/przed-reduktor-c-9_10_15.html

ZAWÓR GWINTOWANY DO GAZU
Kurek kulowy jest zaworem ćwierćobrotowym, znajdującym szerokie zastosowanie jako armatura
odcinająca w obrębie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji gazowych w budownictwie.
Zakres średnic
Odmiany
Zakres temperatur pracy
Maksymalne ciśnienie robocze

Cennik
Sklep

DN 15 - DN 50
obustronne gwinty wewnętrzne oraz
gwinty zewnętrzno-wewnętrzny
-20ºC ÷ +60ºC (klasa T2)
MOP 5

http://www.awigo.com.pl/docs/gaz.pdf
http://sklep.awigo.com.pl/gwintowane-c-9_10_12.html

ZAWÓR KOŁNIERZOWY DO GAZU
Przeznaczony do sieci gazowych, substancji ropopochodnych oraz innych płynów grupy 1 wg
Dyrektywy 97/23/WE
Zakres średnic
Zakres temperatury pracy
Ciśnienie pracy

Cennik
Sklep

DN 15 - DN 200
-30ºC ÷ +110ºC
1,6 ÷ 4,0 MPa

http://www.awigo.com.pl/docs/zawory.pdf
http://sklep.awigo.com.pl/kolnierzowe-c-9_10_13.html

ZAWÓR DO WSPAWANIA
Przeznaczony do sieci gazowych, substancji ropopochodnych oraz innych płynów grupy 1 wg
Dyrektywy 97/23/WE
Zakres średnic
Zakres temperatury pracy
Ciśnienie pracy

Cennik
Sklep

DN 15 - DN 200
-30ºC ÷ +110ºC
1,6 ÷ 4,0 MPa

http://www.awigo.com.pl/docs/zawory.pdf
http://sklep.awigo.com.pl/do-wspawania-c-9_10_14.html

ZAWÓR BTR
Zawory te mogą być wykorzystywane we wszystkich typach rurociągów PE w których medium jest
cieczą lub gazem nieagresywnym. Zawór wykonany jest w całości z PE 100, nie zawiera elementów
stalowych. Otwarcie lub zamknięcie następuje na podstawie obrotu głowicy zaworu o 90 stopni.
Zakres średnic

Cennik
Sklep

20 mm - 315 mm

http://www.awigo.com.pl/docs/zawory.pdf
http://sklep.awigo.com.pl/polietylenowe-c-9_10_16.html
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K AT AL OG PR O D U K T Ó W A w i g o

ZAWORY
ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY
Zawór antyskażeniowy jest zaworem zwrotnym z możliwością nadzoru, tzn. posiada otwór do kontroli
szczelności zamknięcia oraz dodatkowo otwór do odwodnienia pionu instalacji.
Zakres średnic
Przyłącza
Zakres temperatury pracy

Cennik
Sklep

DN 15 - DN 50
obustronne gwinty wewnętrzne
-10ºC ÷ +80ºC

http://www.awigo.com.pl/docs/woda.pdf
http://sklep.awigo.com.pl/antyskazeniowe-c-9_11_20.html

ZAWÓR CZERPALNY
Zawory przeznaczone są do otwierania i zamykania przepływu wody w instalacjach wodociągowych.
Zakres średnic
Maksymalne ciśnienie pracy

Cennik
Sklep

DN 15 - DN 25
1,0 MPa

http://www.awigo.com.pl/docs/woda.pdf
http://sklep.awigo.com.pl/czerpalne-c-9_11_17.html

ZAWÓR GRZYBKOWY
Zawory grzybkowe służą do zamykania, otwierania oraz płynnej regulacji przepływu wody co pozwala
na oszczędne jej użytkowanie.
Zakres średnic

Cennik
Sklep

DN 15 - DN 80

http://www.awigo.com.pl/docs/woda.pdf
http://sklep.awigo.com.pl/grzybkowe-c-9_11_19.html

ZAWÓR KULOWY DO WODY
Zawory kulowe są przeznaczone do zamykania i otwierania przepływu czynników ciekłych takich jak
woda zimna i gorąca (w tym pitna), olej, sprężone powietrze oraz innych czynników nieagresywnych.
Zakres średnic
Maksymalne ciśnienie pracy

Cennik
Sklep

DN 15 - DN 100
1,6 MPa - 4,0 MPa

http://www.awigo.com.pl/docs/woda.pdf
http://sklep.awigo.com.pl/gwintowane-c-9_11_18.html

ZAWÓR KULOWY DO WODY Z ODPOWIETRZNIKIEM
Zawory kulowe są przeznaczone do zamykania i otwierania przepływu czynników ciekłych takich jak
woda zimna i gorąca (w tym pitna), olej, sprężone powietrze oraz innych czynników nieagresywnych.
Zakres średnic
Maksymalne ciśnienie pracy

Cennik
Sklep

DN 15 - DN 25
2,5 MPa

http://www.awigo.com.pl/docs/woda.pdf
http://sklep.awigo.com.pl/gwintowane-c-9_11_18.html
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ZAWORY
ZAWÓR SKOŚNY ANTYSKAŻENIOWY
Zawór ten jest zaworem antyskażeniowym, zwrotnym z możliwością nadzoru typu „EA”. Spełnia on
funkcję urządzenia zabezpieczającego o działaniu mechanicznym, wyposażonego w zamknięcie
umożlwiające przepływ wody tylko w jednym kierunku.
Zakres średnic
Ciśnienie maksymalne
Temperatura pracy

Cennik
Sklep

DN 15 - DN 50
PN 16
do 90°C

http://www.awigo.com.pl/docs/woda.pdf
http://sklep.awigo.com.pl/zwrotne-c-9_11_132.html

ZAWÓR ZWROTNY
Przeznaczony do instalacji hydraulicznych, pneumatycznych oraz grzewczych. Może być zabudowany
poziomo lub pionowo.
Zakres średnic
Talerzyk

Cennik
Sklep

DN 15 - DN 50
plastikowy lub metalowy

http://www.awigo.com.pl/docs/woda.pdf
http://sklep.awigo.com.pl/zwrotne-c-9_11_132.html

ZAWÓR ZWROTNY Z KOSZEM
Przeznaczony do instalacji hydraulicznych, pneumatycznych oraz grzewczych. Może być zabudowany
poziomo lub pionowo.
Zakres średnic
Talerzyk

Cennik
Sklep

DN 15 - DN 50
plastikowy lub metalowy

http://www.awigo.com.pl/docs/woda.pdf
http://sklep.awigo.com.pl/zwrotne-c-9_11_132.html

ZAWÓR ZWROTNY ŻELIWNY
Jest zaworem starego typu z żeliwnym korpusem i mosiężnym grzybkiem. Przeznaczony do pracy
wyłącznie w pozycji poziomej.
Zakres średnic

Cennik
Sklep

DN 15 - DN 50

http://www.awigo.com.pl/docs/woda.pdf
http://sklep.awigo.com.pl/zwrotne-c-9_11_132.html

GŁOWICA ZAWORU GRZYBKOWEGO
Głowica mosiężna z gumowym grzybkiem przeznaczona do korpusu zaworu grzybkowego.
Zakres średnic

Cennik
Sklep

DN 15 - DN 50

http://www.awigo.com.pl/docs/woda.pdf
http://sklep.awigo.com.pl/grzybkowe-c-9_11_19.html

ZASUWY AEON
Zasuwy AEON zostały zaprojektowane w wyniku ścisłej współpracy z największymi dostawcami gazu i
wody. Gwarantują 100% szczelność przy niskim momencie zamknięcia, dlatego idealnie nadają się do
zastosowania w przesyle gazu.
Zakres średnic

Cennik
Sklep

http://www.awigo.com.pl/docs/zawory.pdf
http://sklep.awigo.com.pl/gazowe-c-31_163.html
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DN 40 - DN 300

