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• Niewznoszący trzpień – pokrętło na tym samym poziomie  niezależnie od stopnia otwarcia/zamknięcia
• Otwór spustowy i dwa otwory rewizyjne
• Przepływ równy średnicy nominalnej
• Możliwość nadzoru na otwartym przepływie

Montaż otworem spustowym do dołu (instalacja pozioma) lub przy zachowaniu kierunku przepływu od dołu 
ku górze (instalacja pionowa).

Zawór 1603 (rodzina E, typ A) to antyskażeniowy zawór zwrotny z możliwością nadzoru.  Jest to urządzenie 
zabezpieczające o  działaniu mechanicznym, wyposażone w zamknięcie  umożliwiające przepływ wody tylko 
w jednym  kierunku. Otwiera się automatycznie, kiedy  ciśnienie od strony sieci jest większe od ciśnienia od 
strony instalacji. W przypadku, gdy ciśnienie po  stronie odpływu jest większe niż po stronie  dopływu, lub 
przepływu nie ma, zawór jest zamykany  automatycznie przez sprężynę.

Zawory 1603 i 1501 w sposób płynny zamykają lub odcinają przepływ wody. Są produkowane w UE zgodnie z 
normami: PN-EN 1213:2002 (1501), PN-EN 13959:2005 (1603).

ZAWÓR SKOŚNY KFR, ZWROTNO-ZAPOROWY, Z MOŻLIWOŚCIĄ NADZORU I ODWODNIENIEM 
ORAZ Z NIEWZNOSZĄCYM TRZPIENIEM, TYP 1603 - PRZEKRÓJ

ZAWORY SKOŚNE

CECHY SZCZEGÓLNE

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE
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nr. opis ilość
1 Korpus - mosiądz CW617N 1
2 Głowica zaworu z niewznoszącym trzpieniem 1
2.1 Śruba pokrętła 1
2.2 Pokrętło 1
2.3 O-Ring z EPDM 1
2.4 Sprężyna 1
2.5 Trzpień głowicy zaworu 1
2.5.1 Uszczelka EPDM 1
2.5.2 Nakrętka 1
3 Zaślepki gwintowane 1/2
4 Zawór spustowy z obrotowym wyjściem 1

Mosiądz w kontakcie z wodą pitną: Mosiądz znajduje się na liście 
4MS, jako materiał dopuszczony do kontaktu z wodą pitną. 
Ponadto Produkty posiadają Atest PZH
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• Ciśnienie: PN 16
• Temperatura: do 90 °C

Numer katalogowy Numer katalogowy

DN Rozmiar 
gwintu Zawór 1501 Zawór 1603

15 1/2” BV150115 BV160315

20 3/4” BV150120 BV160320

25 1” BV150125 BV160325

32 1 1/4” BV150132 BV160332

40 1 1/2” BV150140 BV160340

50 2” BV150150 BV160350

65 2 1/2” BV150165 BV160365

80 3” BV150180 BV160380

W ofercie GEBO na specjalne zamówienie dostępne są również części zamienne z serii GEBO Valves: zawory 
spustowe; korki; głowice z komorą smarną do zaworów 1501 i 1603 oraz pokrętła. Szczegółowe informacje 
dostępne w cenniku GEBO.

DANE TECHNICZNE ZAWORÓW

TYP 1501 ZAWÓR SKOŚNY, ODCINAJĄCY, Z NIEWZNOSZĄCYM  TRZPIENIEM

TYP 1603 ZAWÓR SKOŚNY,  ZWROTNY,  ANTYSKAŻENIOWY, Z  NIEWZNOSZĄCYM 
TRZPIENIEM, Z MOŻLIWOŚCIĄ NADZORU I ODWODNIENIEM

Zawór 1501, skośny odcinający z niewznoszącym trzpieniem marki GEBO 
w sposób płynny zamyka lub odcina przepływ wody. Posiada niewznoszący 
trzpień tzn. pokrętło na tym samym poziomie niezależnie od stopnia 
otwarcia/zamknięcia. Zawór umożliwia ochronę sieci wodociągowej przed 
zanieczyszczeniem w efekcie wystąpienia przepływu zwrotnego.

Zawór antyskażeniowy ma na celu ochronę wody pitnej przed możliwością 
skażenia wtórnego, czyli spowodowanego przepływem zwrotnym. Jest 
wyposażony w zamknięcie umożliwiające przepływ wody tylko w jednym 
kierunku. Otwiera się automatycznie, kiedy ciśnienie od strony sieci jest większe 
od ciśnienia od strony instalacji. W przypadku, gdy ciśnienie po stronie odpływu 
jest większe niż po stronie dopływu, lub przepływu nie ma, zawór jest zamykany 
automatycznie przez sprężynę.
Taki zwrotny przepływ może nastąpić w przypadku:
– spadku ciśnienia w sieci wodociągowej (pęknięcia przewodów, praca pomp, 
duże pobory),
– w wyniku przeciwciśnienia zwrotnego mającego swe źródło poza instalacją 
wodociągową, u odbiorcy.

Zawór antyskażeniowy ma na celu ochronę wody pitnej przed możliwością 
skażenia wtórnego, czyli spowodowanego przepływem zwrotnym. Jest 
wyposażony w zamknięcie umożliwiające przepływ wody tylko w jednym 
kierunku. Otwiera się automatycznie, kiedy ciśnienie od strony sieci jest większe 
od ciśnienia od strony instalacji. W przypadku, gdy ciśnienie po stronie odpływu 
jest większe niż po stronie dopływu, lub przepływu nie ma, zawór jest zamykany 
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CERTYFIKATY

Produkty z asortymentu GEBO Valves posiadają następujące certyfi katy:
• Atest higieniczny PZH 
• Certyfi kat DVGW


