
ArmAturenfAbrik frAnz Schneider SrL

Gradinari 32-38, 100404 Ploiesti

romania

tel: +40 244 384 963

www.as-schneider.ro 

AS-Schneider AmericA, inc.

17471 Village Green dr, houston, tX 77040

united States of America

tel: +1 281 760 1025

www.as-schneider.com 

gastrade.sk

PRIEMYSELNÉ ARMATÚRY
PREHĽAD PRODUKTOV



VENTILY A VENTILOVÉ SÚPRAVY 
PRE KONVENČNÉ APLIKÁCIE

VENTILY A VENTILOVÉ SÚPRAVY 
PRE UZAVRETÉ PREPOJENÉ 
APLIKÁCIE



PRÍSTROJOVÉ ARMATÚRY 
A PRÍSLUŠENSTVO 

DVOJITÉ BLOCK & BLEED 
GUĽOVÉ VENTILY
DO POTRUBIA



Prístrojové ventily a ventilové súpravy pre aplikácie 
na kontrolu tlaku, prietoku a hladiny
Konvenčné aplikácie využívajúce impulzné vedenie na propojenie 
tlakových prístrojov s tlakovými kohútmi.

Ventily a ventilové súpravy pre 
všeobecné aplikácie
Pre meranie tlaku a tlakovej diferencie

•    Pre všetky bežné pripojenia prístrojov so závitovým 
alebo prírubovým rozhraním

• Získajte všetky potrebné montážne sady a 
     príslušenstvo pre bezchybnú inštaláciu
•    Užívajte si nízkéhy ovládací moment armatúr
•    Využite naše dlhoročné skúsenosti ohľadom absolútne

nízkych hodnôt netesnosti u našich výrobkov



VENTILY A VENTILOVÉ SÚPRAVY PRE 
KONVENČNÉ INŠTALÁCIE

Kompletne zmontovaný uzavretý 
systém

Modulárna konštrukcia podľa špecifikácie zákazníka

•    Kompletne zostavené systémy vrátane
     ventilových súprav, ventilov, ohrievacích telies,
     adaptérov, držiakov a prípojok
•    Zkracuje čas nutný pre inštaláciu v mieste
     použitia a eliminuje problémy s kompatibilitou
     zištenej na poslednú chvíľu
•    Zaisťuje bariéru odolnú voči poveternostný
     vplyvom pre akýkoľvek typ inštalácie
•    Chráni procesné prístrojové vybavenie nielen
     pred vplyvom slnečného žiarenia, dažďa, mrazu,
     agresivnej atmosféry alebo nečistôt, ale aj pred
     neúmyselným poškodením či neoprávneným
     prístupom Primárne oddeľovacie ventily, odlučovače

kondenzátu a kombinácie ventilových súprav
pre aplikácie na kontrolu prietoku pary

• Získajte prefabrikované zostavy určené 
  pre aplikácie s parou vysokej teploty
• Nižšie inštalačné náklady
• Optimalizovaná výkonnosť merania 
• Zredukované možné netesnosti



Armatúry a ventilové súpravy pre prístrojové 
vybavenie v aplikáciach na kontrolu tlaku, 
prietoku a hladiny

Výhody uzavretej propojenej inštalácie

• Vďaka eliminácii impulzných vedení 
optimalizuje výkonnosť

• Zredukovanie možných netesností so sebou 
nesie zvýšenie bezpečnosti a lepšiu 
výkonnosť

• Nižšie náklady na inštaláciu
• Nižšie celkové náklady na majetok
• Nižšie nároky na údržbu a odstávky
• Záruka presných a konzistentních meraní
• Obmedzenie rizika úniku emisií

Armatúry pre aplikácie na kontrolu tlaku

Prírubové, zvarované alebo závitové procesné pripojenie

      • Výber rôzných konštrukcí armatúr – ihlové ventily,
kužeľové ventily a guľové ventily

• Získajte všetko potrebné príslušenstvo, ako
napríklad kondenzačné či ochranné prvky pre 
meradlá, prírubové adaptéry



ARMATÚRY A VENTILOVÉ SÚPRAVY PRE 
UZAVRETÉ PREPOJENÉ INŠTALÁCIE

Aplikácie dvojitých Block & Bleed 
ventilov

Koreňové ventily, monopríruby a bloky VariAS

• Prírubové, závitové alebo zvarované procesné 
  pripojenie
• Prírubové alebo závitové pripojenie prístrojov
• Primárne oddelovacie ventily, ako napríklad

gulový ventil, ventil OS&Y s priskrutkovanou 
vrchnou čásťou alebo ihlový ventil

• K dispozícii sú vstrekovacie a 
vzorkovacie aplikácie

• Hmotnostne a priestorovo úsporné aplikácie 
• Kompaktné a efektívne usporiadanie



 

 

 

 

 

Systémy Schneider DirectMount

Kompaktné zostavy na kontrolu tlaku a prietoku pre 
aplikácie so zemným plynom

• Získajte všetky súčasti pre svoju inštalačnú zostavu, 
ako napríklad stabilizované konektory,
sady k zaisteniu dielektrickej izolácie, ventilové 
súpravy a adaptéry

• Ventily a ventilové súpravy s mäkkým sedlom – s 
plným rovným priechodom vďaka piamo priechodzej
konštrukcii sedla ventilu (veľkosť vrtania 3/8")

     •  Inovatívna konštrukcia jednotiek hlavy 
        ventilov poskytuje dlhú prevádzkovú životnosť a 
        hladké ovládanie s nízkym krútiacim momentom

• Obmezuje / eliminuje chyby vznikajúce v meracom 
vedení a strednú kvadratickú chybu

• Obmedzuje výskyt problémov so zamŕzaním



ARMATÚRY A VENTILOVÉ SÚPRAVY PRE 
UZAVRETÉ PREPOJENÉ INŠTALÁCIE

Zostavy radu D

Uzavretý prepojený systém pre inštalácie prístrojov 
kombinujúcich guľové ventily, priame ventily, ventilové súpravy
a preplachovacie krúžky, pre aplikácie na meranie tlaku, 
prietoku a hladiny

•  Prefabrikované zostavy minimalizujúce nároky na 
prácu v mieste inštalácie

•  Nižšie náklady na inštaláciu a testovanie
•  K dispozícii množstvo variant s rôznorodými voliteľnými

možnosťami
•  Eliminácia závitových spojov a impulzných vedení
•  Celozvarované guľové ventily a menší počet miest s 

potenciálnym rizikom netesností obmedzujú úniky emisí
•  Vetšina armatúr a ventilových súprav má mäkké sedlá, a 

preto ponúkajú plnú piamu priechodnosť
•  Zamedzenie kondenzácii a zanášania dlhých 

impulzných vedení, vedie k vyššej spoľahlivosti 
systémov



VENTILY PRE PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE 
A PRÍSLUŠENSTVO

PRIAME IHLOVÉ VENTILY                                         GUĽOVÉ VENTILY

MINIVENTILY A DRŽIAKY
PRETLAKOVÝCH DISKOV ROZDEĽOVAČE VZDUCHU

VENTILY PRE VZNETOVÉ MOTORY 
S VEĽKÝM VRTANÍM MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO



GUĽOVÉ VENTILY DO POTRUBIA

Dvojité Block & Bleed ventily do potrubia – 
séria Taurus

Guľové ventily s plným alebo zmenšeným prietokom s plávajúcou 
guľou alebo konštrukciou s guľou na čape

• K dispozícii je dvojdielna a trojdielna konštrukcia
• Ovládanie pákou, prevodom alebo ovládacím systémom 
• Významné úspory hmotnosti, priestoru a nákladov
• Obmedzenie rizika úniku emisií

DVOJITÉ BLOCK & BLEED
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