
Zasuwa z miękkim uszczelnieniem klina 

Wyłącznym dystrybutorem zasuw  
firmy AEON International na terenie Polski  

jest firma  
P.H.P.U. ROMGAZ Roman Sobczak 



Zasuwy gazowe typu A i B 

Główna siedziba firmy AEON International Ltd. znajduje się w  
Wielkie Brytanii. Spółka posiada filie produkcyjno-magazynowe  
m.in. w Polsce. Natomiast generalnym dystrybutorem na terenie Polski 
 jest firma P.H.P.U. ROMGAZ Roman Sobczak. 
AEON ściśle współpracuje z wieloma największymi dostawcami gazu i wody. W wyniku tej kooperacji  
została zaprojektowana unikalna zasuwa z opatentowanym zintegrowanym klinem o podwójnym uszczelnieniu  
i niskim momentem zamknięcia. 

Typ B Typ A 

Unikalny zintegrowany klin 

Perfekcyjne podwójne uszczelnienie 

Niski moment zamknięcia 

Wskaźnik otwarcia-
zamknięcia 

Beztarciowe tylne 
uszczelnienie klina 

› Zgodne i testowane w zgodzie z normą EN13774, posiadają znak CE zgodnie z Dyrektywą 

PED97/23  
i dodatkowo certyfikowane są na zgodność z normą EN1074-112 

› Pełna certyfikacja przez DVGW, mogą być dostarczane także zgodnie z normą DIN3352-5  

lub PG3 

› Znak BSI Kitemark zgodnie z GIS/V7.1.2007 typ A i B dla DN40 do DN300 

› Dodatkowo Typ B zasuwy jest certyfikowany zgodnie z GIS/V7-1:2008 klasa A 

› Dostępne w średnicach od DN40 do DN300 (typ B od DN50), PN10, PN16 i ANSI 150. 

Zasuwy AEON gwarantują 100 procentową szczelność przy  
niskim momencie zamknięcia, dlatego idealnie nadają się do  
zastosowania w przesyle gazu. Opatentowany zintegrowany klin 
może być także wyposażony w otwór wentylacyjny z korkiem 
tam, gdzie wymagane jest pełne podwójne uszczelnienie  
i wentylacja. 

Zaprojektowane 

by dostarczać 



Zasuwy wodne typu A i B 

Cechy i zalety 

100% szczelności 

Zasuwy AEON są zintegrowane, posiadają mocną i unikalną 
konstrukcję, co umożliwia ich zastosowanie w instalacjach 
wodnych i ścieków przemysłowych. Podwójne uszczelnienie 
zintegrowane klina zapewnia 100% szczelności niezależnie od 
warunków pracy. 

› Posiadają certyfikaty WRAS, DVGW, PZH dopuszczające do kontaktu z wodą pitną i 

niezależnie są certyfikowane na zgodność z normą EN1074-1 i 2. 

› BSI Kitemark na zgodność z EN1074:2000 część 1 i 2 type A i B dla DN40 do DN300 

› Dostępne w średnicach od DN40 do Dn 300 (typ B od DN50)  

PN10 i PN16 

Podwójne uszczelnienie 
To gwarantuje 100% szczelność przy zamknięciu za każdym razem przez cały okres użytkowania 
zasuwy. 
 
Beztarciowe tylne uszczelnienie klina 
Wymienialne uszczelnienie tulei pod ciśnieniem w pozycji całkowicie otwartej 
- brak przerw w dostawie medium. 
 
Niski moment zamknięcia 
Zintegrowany klin uszczelnia zasuwę już w trakcie jej zamykania. Dzięki temu  
siła, jaką należy użyć do zamknięcia zasuwy jest niewielka w porównaniu do  
tradycyjnych rozwiązań. 
Dzięki niskiemu momentowi zamknięcia możliwe jest dobranie mniejszego  
napędu do zasuw, co pozwala obniżyć całkowity koszt instalacji. 
 
W pełni prowadzony klin 
Zintegrowany klin posiada ślizgi o  tarcia na całej długości, co pozwala instalować zasuwę w pozycji 
poziomej i pionowej bez wzrostu momentu zamknięcia lub wzrostu momentu rozruchu. Idealny do 
zastosowania podczas wiercenia pod ciśnieniem. 
 
Trwała tabliczka z kodem kreskowym 
Jednoznaczna identyfikacja i łatwość zarządzania produktem. 
 
Podwójny skok gwintu na trzpieniu 
To daje mniejszą ilość obrotów do zamknięcia zasuwy, zmniejsza czas i koszt serwisu. 
 
Pełny przelot otworu 
Gładki, czysty otwór bez nadlewów - brak zagłębień na zbieranie się zanieczyszczeń. 
 
Przedłużenie trzpienia - obudowa zasuwy 
Zasuwa typu A posiada pokrywę spełniającą wymagania GW336, ze standardowymi wymiarami 
pozwalającymi zastosowanie różnych przedłużaczy trzpienia. Oferujemy ponadto przedłużacze 
trzpienia w zestawach do zasuw typu B. 
 
Podsumowanie 
W zintegrowanym klinie kompresja (uszczelnienie) rozpoczyna się w ostatniej fazie zamykania -15% 
drogi przed zamknięciem zasuwy. To wpływa na „pozytywny stop”, który zabezpiecza przed  
ponownym doszczelnianiem i eliminuje możliwość utraty szczelności.  



Produkty AEON 

Zasuwy klinowe 

AEON może dostarczyć zasuwy 
klinowe z miękkim uszczelnieniem 
klina do DN1200 i zasuwy  
pierścieniowe do DN1800 

AEON dostarcza kompletne rozwiązania produktów dla wody, ścieków, gazu i instalacji prze-
ciwpożarowych. Poniżej przedstawiamy niektóre z szerokiego wachlarza produktów firmy 
AEON, zaś całe zestawienie produktów dostępnych w firmie AEON można znaleźć na stronie 
internetowej www.aeon-online.com lub kontaktując się z nami pod numerami telefonów 
podanymi poniżej. 

Zabezpieczenie  

przeciwpożarowe 

AEON może dostarczyć pełen asortyment 
hydrantów podziemnych i naziemnych 
oraz inne produkty przeciwpożarowe. 

AEON może dostarczyć pełen  
asortyment przepustnic typu wafer, 
luger, kołnierzowych 

Przepustnice Filtry - osadniki 

AEON może dostarczyć pełen asortyment  
filtrów takich jak Y, koszykowe i inne. 

Wyłączny dystrybutor zasuw na terenie Polski: 

 
P.H.P.U. ROMGAZ Roman Sobczak 

Ul. Dworcowa 10 
62-023 Gądki 

tel./fax: +48 61 667 54 75 

tel.: + 48 600 33 44 96 
romgaz@op.pl 

www.romgaz.net 

Zawory zwrotne 

AEON posiada pełen  
asortyment zaworów  
klapowych, kulowych,  
z podwójnym dyskiem itp. 

Inne zawory 

Zawory  

odpowietrzające - zawory  
bezpieczeństwa 

AEON może dostarczyć inny asortyment 
zaworów takich jak zawory kulowe,  
niecentryczne. 

AEON może dostarczyć pojedyncze  
i podwójne zawory odpowietrzające - 
zawory bezpieczeństwa 

Produkty specjalne 

AEON może dostarczyć złączki  
i kompensatory. Będziemy stale rozszerzać 
gamę naszych produktów, by zapewnić 
naszym klientom obsługę na  
najwyższym poziomie, zgodnie z ich  
potrzebami 


