
idealny do instalacji wykorzystuj¹cych 
nowoczesne technologie solarne, zasobniki, 
pompy ciep³a, instalacje pod³ogowe, itp.

NOWOŒÆ !

minimalny opór hydrauliczny

zwiêkszona efektywnoœæ pracy instalacji
niezawodna konstrukcja

Firma TECHMET pod¹¿aj¹c za trendami projektowania oraz wykonywania nowoczesnych instalacji 
centralnego ogrzewania oraz instalacji wodnych a tak¿e ws³uchuj¹c siê w opinie u¿ytkowników i instalatorów 
po przeprowadzeniu licznych badañ wprowadza na rynek innowacyjny zawór zwrotny. Dziêki zastosowaniu 
nowatorskich rozwi¹zañ zawór charakteryzuje siê bardzo dobrymi parametrami pracy:  minimalnym oporem 
hydraulicznym oraz znikom¹ si³¹ otwarcia zaworu. Wyeliminowanie elementów takich jak grzybek i sprê¿yna 
wystêpuj¹cych w tradycyjnych zaworach grzybkowych sprawia, i¿ jest niezawodny oraz niezwykle trwa³y. 
Wszystko to sprawia, ¿e zawór zwrotny kulowy  produkcji naszej firmy mo¿e byæ stosowany w 
rozbudowanych instalacjach, w których ciecz musi przep³ywaæ przez kilka zaworów zwrotnych lub w 
instalacjach mocno obci¹¿onych hydraulicznie (instalacje z pompami ciep³a, solarne, pod³ogowe, itp.) gdzie 
d¹¿y siê do minimalizacji oporu hydraulicznego. Szczególnym zastosowaniem mo¿e byæ równie¿ 
wykorzystanie  w instalacjach ciep³ej wody u¿ytkowej z cyrkulacj¹ jako zaworu zabezpieczaj¹cego przed 
cofaniem siê zimnej wody do obiegu w przypadku du¿ego zapotrzebowania na wodê ciep³¹.

Popraw efektywnosc pracy instalacji 
wykorzystuj¹c najnowsze technologie z 

zaworem zwrotnym kulowym firmy TECHMET

POLSKI
PRODUKT

wiêkszy przep³yw przez zawór zmniejsza 
opór hydrauliczny w instalacji

mieszanka strukturalna kulki skracajaca czas 
potrzebny na zamkniecie i otwarcie zaworu

wyeliminowanie sprê¿yny minimalizuje 
si³ê potrzebn¹ do otwarcia zaworu

innowacyjnoœæ rozwi¹zania potwierdzona 
ochron¹ patentow¹ w Urzêdzie Patentowym 
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mo¿liwoœæ zastosowania w instalacjach ciep³ej 
wody u¿ytkowej jako zabezpieczenie przed 
cofaniem siê, do obiegu, zimnej wody 

ZAWÓR ZWROTNY

zgodny z normami

Parametry techniczne
o o - temperatura pracy: 0 – 90 C, chwilowa 130 C

 - ciœnienie nominalne: 0,001 – 6,0 bar, chwilowe 6,0 bar
 - ciœnienie otwarcia zaworu: 0,0 – 0,001 bar
 - przekrój nominalny 98 – 100% przekroju instalacji
 - mo¿e pracowaæ w ka¿dej pozycji
 - prawo ochronne UP RP: P.389556,  
 - normy: PN-75002:2012
 - typoszereg: DN15 (ZZK15), DN20 (ZZK20), DN25 (ZZK25)



Przyk³adowa instalacja C.O. oraz C.W.U z cyrkulacj¹ 
z zabezpieczeniem przed cofaniem siê, do obiegu, zimnej wody

(a) instalacja C.W.U. niezabezpieczona przed cofaniem siê, do obiegu, zimnej wody
w przypadku du¿ego zu¿ycia wody ciep³ej

(b) instalacja C.W.U. zabezpieczona za pomoc¹ ZZK przed cofaniem siê, do obiegu, zimnej wody w 
przypadku du¿ego zu¿ycia wody ciep³ej

pompa obiegowa C.O.

pompa cyrkulacyjna C.W.U.

zawór zwrotny (ZZK)

zawór kulowy - czerpalny

LEGENDA

!!!

stop

W dzisiejszych czasach coraz czêœciej stosuje siê cyrkulacjê ciep³ej wody u¿ytkowej. Zastosowanie cyrkulacji 
ma za zadanie zminimalizowanie strat zimnej wody, któr¹ trzeba najpierw "spuœciæ" z kranu aby zaczê³a lecieæ 
ciep³a woda. Sytuacja taka zdarza siê najczêœciej gdy kot³ownia z uk³adem podgrzewania ciep³ej wody 
u¿ytkowej znajduje siê w znacznej odleg³oœci od odbiorników - kranów (np. w kuchni, ³azience, itp.). Podczas 
pracy takiej instalacji mo¿e zaistnieæ sytuacja, w której kilka odbiorników zostanie odkrêconych w tym samym 
czasie. Spowoduje to znaczny wzrost zapotrzebowania na ciep³¹ wodê sprawiaj¹c, ¿e rura zasilaj¹ca nie 
bêdzie wstanie zapewniæ odpowiedniego ciœnienia a to sprawi, ¿e do obiegu zacznie cofaæ siê zimna woda z 
zasilania instalacji, w kierunku przeciwnym do cyrkulacji! Sytuacjê tê obrazuje poni¿szy schemat. Niestety do 
zabezpieczenia uk³adu nie mo¿na zastosowaæ zwyk³ego zaworu zwrotnego (grzybkowego) z uwagi na fakt, i¿ 
pompa obiegowa nie ma na tyle si³y (nie wytwarza wystarczaj¹cego ciœnienia - jest to tylko mieszacz) aby go 
otworzyæ i w tym przypadku cyrkulacja nie ma miejsca. Tylko zastosowanie zaworu zwrotnego ZZK o 
minimalnym oporze zamkniêcia/otwarcia idealnie zabezpiecza instalacjê ciep³ej wody u¿ytkowej przed 
niekorzystnym cofaniem siê wody zimnej.
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