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Karta katalogowa  

DAV-MS 
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 

 
 

Konstrukcja  

Zawór składa się z: 

• Korpusu z Ŝeliwa sferoidalnego 

• Pływaka w kształcie walca 

• Osłony zabezpieczającej 

 

Materiały 

• Korpus z Ŝeliwa sferoidalnego 

• Pływak z HPDE 

• Uszczelki z EPDM 

• Elementy wewnętrzne z SST 

 
 

Zastosowanie  

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające DAV-MS są wyko-
rzystywane w sieciach wodociągowych w celu: 

- odprowadzanie małych ilości powietrza z rurociągu pod 
ciśnieniem roboczym, 

- odprowadzanie duŜych ilości powietrza z rurociągu, 

- doprowadzanie duŜych ilości powietrza do rurociągu. 

 

 

 

Właściwo ści 

• DuŜa wydajność 

• Mały cięŜar 

• Samoczynne działanie 

•  - Serwis i obsługa bez konieczności demonta-
Ŝu z rurociągu 

• Niezawodny 

• Wymienny wkład zaworu 

 
Zakres zastosowa ń 

Czynnik Woda 

Ciśnienie wejściowe 

Maks. 16 bar (1,6 MPa) 

Maks. 25 bar (2,5 MPa) – na zamó-
wienie 

 
Dane techniczne 

Temperatura Maks. 65 °C 

Ciśnienie 
PN16 

PN 25 – na zamówienie 

Minimalne ciśnienie 0.2 bar (20 kPa) 

Wielkości DN50 – DN300 
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Zasada działania  

Odpowietrzanie  

Podczas napełniania rurociągu zawór pozwala na odprowadzenie 

znajdującego się tam powietrza. Zawór pozostaje otwarty, nawet przy 

duŜej prędkości powietrza (A) do momentu, kiedy woda uniesie 

pływak zaworu do pozycji zamkniętej (B). 

 

Napowietrzanie  

Przy powstaniu podciśnienia w sieci następuje opróŜnienie komory 

zaworu i opadnięcie pływaka, dzięki czemu powietrze dostaje się do 

rurociągu. Zapobiega to moŜliwym uszkodzeniom rurociągu spowo-

dowanych podciśnieniem (C). 

 

Odprowadzanie małych ilo ści powietrza z ruroci ągu pod 
ciśnieniem  

 Powietrze będące w sieci znajdującej się pod ciśnieniem zbiera się 

w zaworach odpowietrzających usytuowanych w najwyŜszych punk-

tach sieci. Pod wpływem powietrza zmniejsza się poziom wody w 

komorze zaworu. Dzięki temu następuje oddzielenie się pływaka 

górnego od dolnego i otwarta zostaje dysza znajdująca się w górnym 

pływaku. JeŜeli poziom wody w komorze zaworu wzrośnie, dysza w 

górnym pływaku zostanie zamknięta (D). 

Oznaczenia 
DAV –MS- ... –KA 

 
 

DAV–MS-… -KA-SA 

Zawór napowietrzająco-
odpowietrzający MS 
 
Zawór napowietrzająco-
odpowietrzający MS z zabezpie-
czeniem przed uderzeniem hy-
draulicznym SA 

  
Rozmiar przyłącza 
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Zasady instalacji  

• Przed zaworem zamontować zawór odcinający  

� umoŜliwia to  - serwis i obsługę bez koniec-
zności demontaŜu z instalacji 

• Zawór montować w najwyŜszych punktach sieci 

• Zapewnić łatwy dostęp 

 � uproszczenie obsługi i kontroli 

• MoŜliwość montaŜu w studzienkach 

Typowe zastosowania  

Zawory odpowietrzająco-napowietrzające DAV-MS są wyko-
rzystywane głównie w systemach zasilania w wodę pitną. 

Mogą być instalowane w: 

• Instalacjach i sieciach zasilania wody pitnej 

• Górnictwie 
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