
Szybkodziałający zawór przeciwuderzeniowy 
wykonany ze stali nierdzewnej - Mod. Gemina FF
Szybkodziałający, zabezpieczający przed uderzeniami hydraulicznymi zawór upustowy ciśnienia firmy 
CSA, Mod. Gemina FF został zaprojektowany tak, aby zapobiec wzrostowi ciśnienia powyżej wartości 
zadanej, dzięki możliwości odprowadzania nadmiernej ilości wody bezpośrednio przez gwintowany 
wylot.

Cechy techniczne i wynikające z nich korzyści
■ Solidna i zwarta budowa
■ Nieznaczna bezwładność wewnętrznych części ruchomych zapewnia brak tarcia i długotrwałą 

wydajność.
■ Perfekcyjna wodoszczelność oraz doskonała odporność na kawitację i trudne warunki pracy.
■ Szybka i dokładna reakcja bez efektu histerezy dzięki sprężynom wyżarzonym w wysokiej 

częstotliwości.
■ Gwintowany wylot umożliwia podłączenie rur zewnętrznych pozwalających na przejęcie uderzeń 

hydraulicznych powstałych w cyklu pracy. 

Zastosowania
■ Systemy wodorozdziału.
■ Instalacje przeciwpożarowe.
■ Instalacje nawadniające.
■ Budynki i instalacje budowlane, przy których projekt wymaga lub zaleca zastosowanie stali 

nierdzewnej.
■ Instalacje wody zdemineralizowanej i rozlewnie.
■ Instalacje przemysłowe i chłodnicze. 



Zasada działania

Zasada działania Gemina FF opiera się na siłowniku tłokowym montowanym w korpusie
i uszczelnionym pierścieniem uszczelniającym typu "O".

Zawór normalnie zamknięty
Przy braku ciśnienia wlotowego, Gemina FF jest 
zaworem normalnie zamkniętym, jak pokazano na 
rysunku, w którym zawieradło jest dociskane do 
gniazda siłą sprężyny.

Zawór całkowicie otwarty
Jeżeli ciśnienie wlotowe wzrośnie powyżej wartości 
nastawy uzyskanej przez nacisk sprężyny, zawór 
Gemina FF otworzy się całkowicie, umożliwiając 
pełny przepływ przez gniazdo.

Modulacja zaworu
W przypadku gdy ciśnienie wlotowe jest zbliżone do 
wartości nastawy, zawieradło, dzięki różnicy sił 
pomiędzy sprężyną dociskową a ciśnieniem 
wlotowym pod zaworem przesunie się w celu 
dławienia przepływu przez gniazdo, aby utrzymać 
minimalną wymaganą wartość.

Zawór w pełni zamknięty (warunki statyczne)
W przypadku zaniku dopływu oraz spadku ciśnienia, 
zawór FF Gemina zareaguje natychmiastowo, aby 
utrzymać i ustabilizować wymaganą wartość 
ciśnienia, nawet w warunkach statycznych dzięki 
technologii wyrównywania ciśnienia i komorze 
kompensacyjnej.
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Warunki robocze
Woda uzdatniona o maksymalnej temperaturze 70 °C. 
Wyższe wartości na zamówienie
Ciśnienie przed zaworem (wlotowe): maksymalnie 25 bar.

Dane techniczne
Kv równe 6,3 m3/h.
Zalecane natężenie przepływu: 5 m3/h.
Zakresy nastaw sprężyn: 1-8 bar, 2-16 bar, 4-24 bar.  
Masa w kg: 2,3.

Norma
Certyfikowane i testowane zgodnie z normą EN 1074/5.
Przyłącza z gwintem BSP.
Zmiany na gwincie wlotu dostępne na zamówienie.

Dane techniczne
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) Wykres stosunku wartości Kv do stopnia 
otwarcia zaworu

Wykres obok przedstawia procentową wartość 
otwarcia zaworu w stosunku do współczynnika Kv.

Wykres utraty wysokości podnoszenia

Wykres przedstawia utratę ciśnienia na zaworze 
całkowicie otwartym w funkcji natężenia przepływu 
w l/s.
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Szczegóły techniczne

Element/podzespół

Korpus
Śruba zaworu
Górna podpora sprężyny
Sprężyna
Pierścień uszczelniający typu „O”
Dolna podpora sprężyny
Zawieradło
Uszczelka płaska
Śruba
Gniazdo
Pierścień uszczelniający typu „O”

Materiał standardowy

stal nierdzewna AISI 316
stal nierdzewna AISI 304
stal nierdzewna AISI 304
stal nierdzewna AISI 302
kauczuk NBR
stal nierdzewna AISI 304
stal nierdzewna AISI 304
poliuretan
stal nierdzewna AISI 304
stal nierdzewna AISI 304
kauczuk NBR

Opcja

stal nierdzewna AISI 316

guma EPDM / Viton

stal nierdzewna AISI 316

stal nierdzewna AISI 316
guma EPDM / Viton

Wykaz materiałów i części może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dostępna wersja z 
przyłączem wlotowym 1/2".




