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VENTIL URZĄDZENIA DO TESTOWANIA I NAPRAWY                                          

Pełna gama narzędzi i urządzeń, stworzonych na podstawie wieloletniego 

doświadczenia w dziedzinie zaworów odcinających, zaworów bezpieczeństwa 

oraz regulacyjnych - konserwacja, testowanie i naprawa.

VENTIL AKADEMIA ARMATURY
Przewodnik do zrozumienia zaworów

VENTIL ROZWIĄZANIA SPECJALNE
Pełna gama specjalnych urządzeń do testowania;

      W pełni automatyczne “CNC” - testowanie serii

      Testy kriogeniczne

      Testy ogniotrwałe

      Testy hiperbaryczne

      Testowanie emisji lotnych

      Aplikacje do pomieszczeń czystych

      Testy wydajnościowe i czasowe
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Będąc tam, gdzie są nasi Odbiorcy produkujemy to czego potrzebują, 
gdziekolwiek się znajdują, korzystając z lokalnego wspracia…

VENTIL - NL
Polakweg 6 - 2288 GE 
Rijswijk - The Netherlands
T: + 31 88 113 09 00
E: info@ventil.nl

VENTIL - USA INC.
906 Gemini St 
Houston, TX 77058 - USA
T: +1 281 280 0141
E: info@ventil-usa.com

VENTIL - MIDDLE EAST FZC
SAIF Zone - Unit Q4-267, 
Sharjah United Arab 
Emirates
T: +971 506260955
E: info@ventil-me.com 

VENTIL - RUSSIA
ул. Врубеля 8, офис 2
125080 МОСКВА
Т: +7 499 728 1550
E: info@ventil-rus.ru

VENTIL - KAZAKHSTAN
пр. Абая,уг.ул.Радостовца 151/115
050009 АЛМАТЫ (Almaty) 
Т: +7 727 334 0703
E: info@ventil-rus.ru

VENTIL - AUSTRALASIA
Singapore
T: + 31 88 113 09 00
E: info@ventil.nl

3



Mocowanie pionowe i testowanie  
wszystkich popularnych zaworów.

Zakresy do 120” / DN 3.000 mm,  
przy sile zaciskowej do 5.000 ton.

Do 200 ton z mostem obrotowym,  
większe modele z układem szyn  
do szybkiego i bezpiecznego  
za- i rozładunku.

MODEL: VCB30

Model: VCB
4
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MODEL: VCB200
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 Model            

VCB5

VCB30-S

VCB30-L

VCB50

VCB100

VCB200

VCB500

Zakres*           

½ - 6” 
DN15 - 150 mm 

½ - 10”
DN15 - 250 mm

½ - 16”
DN15 - 400 mm

1 - 16”
DN25 - 400 mm

2 - 24”
DN50 - 600 mm

2 - 36”
DN50 - 900 mm

2 - 48”
DN50 - 1,600 mm

 *Zakresy i podane wymiary mogą zostać dobrane według potrzeb.

Max. siła 
zaciskowa

5 ton

30 ton

30 ton

50 ton

100 ton

200 ton

500 ton

Odl. między   
kolumnami

14”
350 mm

18”
460 mm

28”
720 mm

28”
720 mm

40”
1,000 mm

55”
1,400 mm

64”
1,600 mm

Odl. między   
stołami
0 - 20” 

0 - 500 mm
0 - 30”

0 - 750 mm
0 - 40”

0 - 1,000 mm
0 - 40”

0 - 1,000 mm
0 - 44”

0 - 1,100 mm
0 - 60”

 0 - 1,500 mm
0 - 60” 

0 - 1,500 mm

Testowanie niskim 
ciśnieniem - gaz

0 - 7 bar /  100 PSI

Inne układy wysokiego  
ciśnienia do testowania  

gazem do 
1,000 bar / 14,500 PSI

dostępne na  
zamówienie

Testowanie wysokim  
ciśnieniem - ciecz

0 - 400 bar / 5,800 PSI 

Inne układy wysokiego 
ciśnienia do testowania 

cieczą do 
2,500 bar / 36,250 PSI 

dostępne na
 zamówienie

Urządzenia do testowania Ventil są dostarczane ‘gotowe do 
użycia’, mogą być doposażone w funkcje opcjonalne:

          
Systemy testowe aktuatorów oraz innych elementów sterujących.

Układy do testowania wysokim ciśnieniem azotem / helem.

Zapewniająca dodatkowe bezpieczeństwo osłona wraz z blokadą.

Uszczelnienie wewnętrzne (promieniowe) dla zakończeń spawanych.

W pełni automatyczna sekwencja badania (testowanie CNC).

Model: VCB
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About Ventil

Test Units for Shutt off valves

Test Units for Safety valves

Transportable workshops

 Test Units for manufacturers

Test Units for actuators

V-Tec Lapping & Grinding

Ventil Valve Academy

About Ventil

Test Units for Shutt off valves

Test Units for Safety valves

Transportable workshops

 Test Units for manufacturers

Test Units for actuators

V-Tec Lapping & Grinding

Ventil Valve Academy

About Ventil

Test Units for Shut off valves

Test Units for Safety valves

Transportable workshops

Test Units for actuators

Ventil Lapping & Grinding

Test Units for manufacturers 

Ventil Valve Academy 

Maintenance and Repair
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MODEL: VCB500
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Model: HC

Mocowanie poziome i testowanie wszystkich popularnych zaworów.

Zakresy do 120” / DN3.000, przy sile zaciskowej do 5.000 ton.

MODEL: HC150

MODEL: HC5
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MODEL: HCT3000
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 Model            

HC5

HC30-S

HC30-L

HC50-S

HC50-L

HC75

HC100

HC150

HC250

HC400

HC600-S

HC600-L

HC800

HC1000

HC1500

HC2000

HC3000

HC4000

Zakres*           

½ - 6” 
DN15 - 150 mm 

½ - 10”
DN15 - 250 mm

½ - 16”
DN15 - 400 mm

1 - 10”
DN25 - 250 mm

½ - 16”
DN15 - 400 mm

1 - 16”
DN25 - 400 mm

2 - 24”
DN50 - 600 mm

2 - 24”
DN50 - 600 mm

2 - 24”
DN50 - 600 mm

2 - 32”
DN50 - 800 mm

4 - 24”
DN100 - 600 mm

4 - 36”
DN100 - 900 mm

4 - 36”
DN100 - 900 mm

8 - 40”
DN200 - 1,000 mm

8 - 40”
DN200 - 1,000 mm

8 - 48”
DN200 - 1,200 mm

8 - 48”
DN200 - 1,200 mm

8 - 48”
DN200 - 1,200 mm

 Max. siła 
zaciskowa

5 ton

30 ton

30 ton

50 ton

50 ton

75 ton

100 ton

150 ton

250 ton

400 ton

600 ton

600 ton

800 ton

1,000 ton

1,500 ton

2,000 ton

3,000 ton

4,000 ton

Odl. między 
kolumnami

14” 
350 mm

18”
460 mm

28”
720 mm

18” 
460 mm

28” 
720 mm

28” 
720 mm

40”
1,000 mm

40” 
1,000 mm

40” 
1,000 mm 

48”
1,200 mm

48”
1,200 mm

56”
1,400 mm

55” 
1,400 mm

64” 
1,600 mm

64”
1,600 mm

80” 
2,000 mm

80” 
2,000 mm

80” 
2,000 mm

Odl. Między 
stołami
0 - 20”

0 - 500 mm
0 - 30”

0 - 750 mm
0 - 40”

0 - 1,000 mm
0 - 30”

0 - 750 mm
0 - 40”

0 - 1,000 mm
0 - 40”

0 - 1,000 mm
0 - 44”

0 - 1,100 mm
0 - 60”

0 - 1,500 mm
0 - 60”

0 - 1,500 mm
0 - 67”

0 - 1,700 mm
0 - 67”

0 - 1,700 mm
0 - 80”

0 - 2,000 mm
0 - 80”

0 - 2,000 mm
0 - 80”

0 - 2,000 mm
0 - 80”

0 - 2,000 mm
0 - 100”

0 - 2,500 mm
0 - 100”

0 - 2,500 mm
0 - 100”

0 - 2,500 mm

Testowanie niskim
ciśnieniem - gaz

0 - 7 bar /  100 PSI

Inne układy wysokiego 
ciśnienia do testowania  

gazem do 
1,000 bar / 14,500 PSI

dostępne na 
zamówienie

Testowanie wysokim 
ciśnieniem - ciecz

0 - 400 bar / 5,800 PSI  

Inne układy wysokiego 
ciśnienia do testowania 

cieczą do 
2,500 bar / 36,250 PSI 

dostępne na 
zamówienie

*Zakresy i wymiary mogą zostać dobrane według potrzeb.

Model: HC
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Model: HC Funkcje opcjonalne

Urządzenia do testowania Ventil są dostarczane ‘gotowe do użycia’,  mogą być doposażone w funkcje opcjonalne:

          
Systemy testowe aktuatorów oraz innych elementów sterujących.

Kolumny nachylone pod kątem ułatwiające dostęp oraz za- i rozładunek.

Układy do testowania wysokim ciśnieniem azotem / helem.

Zapewniająca dodatkowe bezpieczeństwo osłona wraz z blokadą.

Uszczelnienie wewnętrzne (promieniowe) dla zakończeń spawanych.

W pełni automatyczna sekwencja badania (testowanie CNC).

MODEL: HC600
z dodatkową osłoną bezpieczeństwa 

Układ kamer wysokiej 
rozdzielczości (HD) do kontroli  

z bezpiecznej odległości.
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Model: HVC

Mocowanie zaworu w położeniu poziomym (trzpień zaworu 
pionowo) i testowanie zaworu w dowolnym położeniu  
pomiędzy 0 – 900.

Sterowany hydraulicznie układ pochylania z blokadą 
bezpieczeństwa. Dostępny dla każdego rodzaju zaworu.

64” / DN1.600 przy sile zaciskowej 1.000 ton.

MODEL: HVC300
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 Model            

HVC5

HVC30-S

HVC30-L

HVC50-S

HVC50-L

HVC75

HVC100

HVC150

HVC250

HVC400

HVC600-S

HVC600-L

HVC800

Zakres*           

½ - 6” 
DN15 - 150 mm 

½ - 10”
DN15 - 250 mm

½ - 16”
DN15 - 400 mm

1 - 10”
DN25 - 250 mm

1 - 16”
DN25 - 400 mm

1 - 16”
DN25 - 400 mm

2 - 24”
DN50 - 600 mm

2 - 24”
DN50 - 600 mm

2 - 24”
DN50 - 600 mm

2 - 32”
DN50 - 800 mm

4 - 24”
DN100- 600 mm

4 - 24”
DN100 - 600 mm

4 - 36”
DN100 - 900 mm

 Max. siła 
zaciskowa

5 ton

30 ton

30 ton

50 ton

50 ton

75 ton

100 ton

150 ton

250 ton

400 ton

600 ton

600 ton

800 ton

Odl. między 
kolumnami

14”
350 mm

18”
460 mm

28”
720 mm

18” 
460 mm

28”
720 mm

28”
720 mm

40”
1,000 mm

40”
1,000 mm

40”
1,000 mm

48”
1,200 mm

48”
1,200 mm

56” 
1,400 mm

55” 
1,400 mm

Odl. między 
stołami
0 - 20”

0 - 500 mm
0 - 30”

0 - 750 mm
0 - 40”

0 - 1,000 mm
0 - 30”

0 - 750 mm
0 - 40”

0 - 1,000 mm
0 - 40”

0 - 1,000 mm
0 - 44”

0 - 1,100 mm
0 - 60”

0 - 1,500 mm
0 - 60”

0 - 1,500 mm
0 - 60”

0 - 1,500 mm
0 - 67”

0 - 1,700 mm
0 - 80”

0 - 2,000 mm
0 - 80”

0 - 2,000 mm

Testowanie niskim
ciśnieniem - gaz

0 - 7 bar /  100 PSI

Inne układy wysokiego 
ciśnienia do testowania 

gazem do 
1,000 bar / 14,500 PSI

dostępne na
 zamówienie

Testowanie wysokim 
ciśnieniem - ciecz

0 - 400 bar / 5,800 PSI 

Inne układy wysokiego 
ciśnienia do testowania 

cieczą do
2,500 bar / 36,250 PSI 

dostępne na 
zamówienie

*Zakresy i wymiary mogą zostać dobrane według potrzeb.

Model: HVC

13



Model: VC-SRV

Testowanie gazem i cieczą.

Sztywna konstrukcja z wykończeniem  

wysokiej jakości.

Standardowo wyposażony w unikalny systemem  

rejestracji testu Ventil.

Zgodny z wszystkimi powszechnymi normami i dyrektywami  

międzynarodowymi.

Panel sterujący oraz zbiornik cieczy wykonany ze stali nierdzewnej.

Standardowe funkcje bezpieczeństwa: Osłona bezpieczeństwa, blokada 
bezpieczeństwa układu mocującego, załączenie testu odbywa się przy użyciu dwóch rąk 
– funkcja ‘kill switch’, ostrzeganie świetlne podczas testu.

MODEL: VC25-SRV

    Model              Zakres           Siła zaciskowa

 VC25-SRV             ½-10        25 ton
 VC40-SRV             ½-16        40 ton
 VC70-SRV             ½-16        70 ton
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MODEL: MP2-SRV
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Model: VC-SRV-FL-II
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Model: VC-SP-T4

Zwarta budowa do użytku w kontenerach lub niewielkich warsztatach.

Sztywna konstrukcja z wykończeniem wysokiej jakości.

Standardowe funkcje bezpieczeństwa: ekran bezpieczeństwa, blokada bezpieczeństwa 
układu mocującego oraz załączenie testu odbywa się przy użyciu dwóch rąk –  
funkcja ‘kill switch’.

     Model               Zakres Siła zaciskowa 
 VC25-SP-T4           ½-10         25 ton
 VC40-SP-T4           ½-16         40 ton
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Model: CT800-T4
Kompletnie wyposażone urządzenie do badania i (ponownej) 
regulacji wszystkich popularnych rodzajów zaworów nadmiarowych 
zbiorników, np.: zawory ciśnieniowe/podciśnieniowe 
(‘odpowietrzacze’) oraz awaryjne odpowietrzniki próżniowe  
w zakresie 2 – 24”.

Model CT800 uzupełniony jest o dwuzakresowy układ testowy do 
badania ciśnieniowego i próżniowego

Urządzenie testowe jest w szczególności przeznaczone do 
kontroli ustawieńoraz wielkości wycieku, zgodnie z przepisami 

o kontroli czystości powietrza i emisji 
oraz standardem API2000. Konstrukcja 
i konfiguracja oparta na wieloletnim 
doświadczeniu w zakresie testowania  
i naprawy zaworów bezpieczeństwa.

To urządzenie jest w całości budowane  
w siedzibie VENTIL i wykonane wyłącznie z 
elementów najwyższej jakości. Urządzenie 
CT800-T4 jest dostarczane ‘gotowe do 
użycia’. Urządzenie CT800-T4 jest dostępne 
jako urządzenie niezależne lub w postaci 
modułu wraz z innymi urządzeniami do 
testowania zaworów bezpieczeństwa, 
pokazanymi na poprzednich stronach.
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PreVenTest, testowanie zaworów bezpieczeństwa  
na instalacji
Urządzenie zaprojektowano do testowania sprężynowych zaworów bezpieczeństwa każdego rodzaju, na miejscu, na linii technologicznej oraz w 
warunkach normalnej eksploatacji. Układ przenośny pozwala na wykazanie prawidłowości działania i wydajności lub identyfikacji ciśnieniowych zaworów 
bezpieczeństwa wymagających naprawy bez wyłączania instalacji.

       Dostępne są dwa rodzaje układu PreVenTest:

 PreVenTest LTC, lekki, sterowany ręcznie i zasilany z bateryjnie. 

 PreVenTest Advance, w pełni automatyczny.

Nie wymaga przestojów.
Nie wymaga demontażu zaworu.
Żadnych przerw w produkcji.
Żadnej utraty zysków.
Posiada pozytywną  
opinię UDT

MODEL: LTC

MODEL: ADVANCE

Oba rodzaje dostępne są w wersji przeciwwybuchowej 
(ATEX) do  użytku w strefach zagrożonych wybuchem. 
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Mobilne układy do badań cieczą Ventil ORION używane są do badań ciśnieniowych 
zaworów, rur, zbiorników ciśnieniowych oraz innych urządzeń ciśnieniowych o 
znaczeniu krytycznym. Wysokiej jakości układy probiercze typu „plug and play” 
zapakowane są w wytrzymałą walizkę transportową / wózek, dzięki czemu nadają się 
do używania na instalacji lub w warsztacie.

Zbudowane z wysokiej jakości elementów ze stali nierdzewnej.

Napęd całkowicie pneumatyczny, bezpieczny w użyciu na instalacjach. 

Funkcja odłączania ciśnienia - do prób spadku/zaniku ciśnienia.

Dokładna regulacja natężenia przepływu / ciśnienia.

Standardowo przystosowany do wody pitnej i oleju.

Wytrzymała walizka transportowa/wózek.

Orion LM – mobilne systemy do testowania cieczą

Model
LM 100

LM 500 

LM 1000 

LM 1500

Manometr**
   
0 - 160 bar 
0 - 2,300 PSI 
0 - 600 bar 
0 - 8,700 PSI 
0 - 1,600 bar 
0 - 23,200 PSI 
0 - 2,000 bar  
0 - 30,000 PSI 

Ciecz testowa    

Woda pitna lub 
płyn 
hydrauliczny 

Zakres*
 
0 - 100 bar
0 - 1,450 PSI
0 - 500 bar 
0 - 7,250 PSI
0 - 1,000 bar 
0 - 14,500 PSI 
0 - 1,500 bar
0 - 21,750 PSI

*Na zamówienie dostępny dla wysokich ciśnień. 
**Średnica obudowy 160 mm/6”, klasa 1, podwójna skala:  
    bar/PSI, uzupełniony o bezpieczne szkło i świadectwo  
    wzorcowania.
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VenTrack – diagnostyka zaworów 
regulacyjnych
Uniwersalny i wszechstronny system Ventil VenTrack umożliwia badanie 
wszystkich elementów regulacyjnych zaworu o znaczeniu krytycznym, 
powodujących lub przynajmniej przyczyniających się do problemów 
funkcjonowania pętli sterowania. System VenTrack łączy niepowtarzalną 
kombinację przyrządów i inteligentnego oprogramowania, identyfikujących i 
naprawiających problemy z zaworami regulacyjnymi. 

Uchwyt testowy i montażowy HVC1

Laserowy czujnik skoku
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Warsztaty przewoźne
Model: CT

Kompletnie wyposażone stacje testowo-naprawcze 
do remontu i testowania zaworów odcinających, 
bezpieczeństwa i regulacyjnych bezpośrednio na miejscu, 
w którym znajduje się zawór. Kontenery 10, 20 lub 40-stopowe 
posiadają wszelkie niezbędne narzędzia i wyposażenie do przeprowadzenia 
standardowej procedury regeneracji, ale mogą też zostać doposażone do 
indywidualnych potrzeb oraz warunków środowiskowo-klimatycznych. 

              Zastosowanie
Kontener testowo-naprawczy do zaworów bezpieczeństwa
Kontener do testowania zaworów bezpieczeństwa - VC 25 CC
Kontener naprawczy do zaworów odcinających, regulacyjnych i bezpieczeństwa 
Kontener do testowania zaworów bezpieczeństwa - VC 40 CC
Kontener do testowania zaworów odcinających, regulacyjnych i bezpieczeństwa
Kontener testowo-naprawczy

Wielkość 
10 ft
20 ft
20 ft
20 ft
20 ft
40 ft

  Model 
CT10-SRV 
CT20-1
CT20-2
CT20-3
CT20-4
CT40-1
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Do zastosowań off-shore, nowe kontenery posiadają atest zgodny 
z DNV 2.7 / EN 12079, a opcjonalnie może być przystosowany do 
stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX).

MODEL: CT10-SRV

MODEL: CT40-1
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NARZĘDZIA I AKCESORIA 
Ventil oferuje szereg narzędzi i wyposażenia, używanych w procesie naprawy zaworów:

 zestawy do inspekcji wnętrza korpusów zaworów,

 zestawy narzędzi do wyjmowania uszczelek i pierścieni uszczelniających

 komplet szczotek do czyszczenia korpusu, trzpienia i elementów zaworów,

 wózek transportowy typu V-RAT do bezpiecznego przewożenia zaworów.

 

         

Wózek transportowy V-RAT

Zestaw narzędzi

Komplet szczotek do czyszczenia zaworów

Zestaw do inspekcji
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POLIR
Urządzenia Ventil serii POLIR przeznaczone są do szlifowania 
i docierania płaskich gniazd wewnątrz korpusów zaworów 
odcinających lub bezpieczeństwa. Lekki zespół napędowy 
zasilany z baterii lub pneumatyczny pozwala na bezpieczne i 
skuteczne stosowanie w warsztacie lub na instalacji. POLIR jest 
dostarczany gotowy do użycia, razem ze wszystkimi narzędziami, 
akcesoriami, dużą ilością zużywających się folii ściernych 3M, 
zapakowane w wytrzymałe walizki transportowe.
 

Zestaw mocujący typu „C” do gniazd stożkowych.    
Urządzenie POLIR może być wyposażone w zestaw do  
szlifowania i docierania stożkowych siedzisk zaworów 
(regulacyjnych). zestaw C dostępny dla wszystkich wielkości  
siedzisk o kątach 30 / 40 / 60 / 75 / 90 stopni.
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MODEL: ORBIT 10
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ORBIT
Urządzenia Ventil serii ORBIT przeznaczone są do naprawy zaworów na miejscu lub w warsztacie.

Lekkie, uniwersalne, posiadają szereg różnych funkcji, np. orbitalne głowice szlifierskie z napędem 

mechanicznym. Pozwala to na bardzo szybkie usuwanie materiału i uzyskanie doskonałej płaskości. 

Wychylna konstrukcja z przegubem kulowym czyni urządzenie odpowiednie dla:

  zaworów zasuwowych i zaworów  

suwakowych płaskich 

 zaworów zwrotnych

  zaworów zaporowych i zaworów  

bezpieczeństwa
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Wspornik do  
szlifowania klinów 
(standardowe wyposażenie) 

Urządzenia ORBIT są dostarczane gotowe do 
użycia, razem ze wszystkimi narzędziami, 
akcesoriami, dużą ilością zużywających się 
folii ściernych 3M, zapakowane w wytrzymałe 
walizki transportowe.

ORBIT 10         1½ - 10” / DN40   -   250 mm
ORBIT 24         6 - 24”  / DN150  -   600 mm
ORBIT 40         6 - 40”  / DN150  - 1000 mm
ORBIT 64         6 - 64”  / DN150  - 1600 mm

Zakresy  Model

MODEL: ORBIT 24
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WYJĄTKOWE CECHY SERII ORBIT

Uniwersalne narzędzie dla zaworów zasuwowych, suwakowych płaskich, 

zaporowych i bezpieczeństwa.

Wytrzymałość i lekkość.

Unikalny, orbitalny układ szlifujący i docierający o napędzie mechanicznym 
umożliwia bardzo szybkie zbieranie materiału i uzyskanie doskonałej 
płaskości. Głowice szlifierskie są napędzane mechanicznie przez przekładnię 
wewnętrzną, obracającą tarczami z taką samą prędkością obrotową, dając 
idealne wykończenie.



Zakres           ¼ - 10”               ¼ - 16”                ¼ - 24”                ¼ - 40”
              DN6 – 250 mm  DN6 – 400 mm  DN6 – 600 mm  DN6 – 1000 mm

PRO DUAL 10     PRO DUAL 16     PRO DUAL 24    PRO DUAL 40
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PRO DUAL
Seria PRO DUAL firmy Ventil obejmuje urządzenia stacjonarne do regeneracji gniazd zaworów. Sztywna kolumna urządzenia jest zamontowana na mocnym 
stole warsztatowym z elementem mocującym i szufladami do przechowywania wyposażenia dodatkowego, głowic napędowych, narzędzi i materiałów 
eksploatacyjnych. Wychylny stół mocujący umożliwia szybkie ustawienie i zamocowanie korpusów oraz klinów.

PRO DUAL są wyposażone w orbitalne głowice szlifierskie z napędem mechanicznym,  
aby jak najszybciej usunąć materiał i uzyskać doskonałą płaskość.

 PRO DUAL są odpowiednie dla każdego rodzaju:

                    Zaworów zasuwowych i zaworów suwakowych płaskich,

                           Zaworów zwrotnych,

                           Zaworów zaporowych i zaworów bezpieczeństwa.
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TITAN
Mobilne tokarki do kołnierzy Ventil TITAN są przeznaczone do napraw i prefabrykacji powierzchni 
uszczelniających oraz wnętrz zaworów, pomp, obudów turbin, kołnierzy i końcówek rur. TITAN  z napędem 
pneumatycznym może pracować w dowolnej pozycji, wszędzie tam, gdzie wymagana jest naprawa. Tokarka 
do powierzchni czołowych wyposażona jest w uniwersalną podstawę do łatwego montażu, umożliwia 
precyzyjny posuw osiowy i promieniowy pozwalający na dokładną, wysokiej jakości obróbkę. 

WŁAŚCIWOŚCI SERII TITAN

Obróbka powierzchni czołowych gniazd i kołnierzy 

uszczelniających.

Obróbka rowków pod uszczelki, O-ringi, itp.

Obróbka stożkowych powierzchni czołowych.

Precyzyjne ustawianie wysokości i centrowanie.

W pełni automatyczny posuw promieniowy i osiowy.

   
Zakres  
Wymiary
Główny silnik napędowy
Silnik posuwu osiowego
Zużycie powietrza
Zakres obrotów 
Posuw promieniowy
Posuw osiowy (automatyczny)
Posuw osiowy (ręczny)
Ciężar

                       Titan 16 
0 - 16”/ 0 - 400 mm   
1200 x 850 x 1510 mm
1,2 kW  
0,09 kW
1620 [l/min] / 57,2 [scf/min]
0 - 160 rpm 
0,05 - 0,20 mm / 0,002 - 0,008”
0 - 40 [mm/min] / 0 - 1,6 –inch/min]
4 mm / 0,16”
250 kg

                        Titan 24 
0 - 24”/ 0 - 600 mm
1200 x 1100 x 1900 mm
5,59 kW
0,18 kW
6378 [l/min] / [225 scf/min]
0 - 169 rpm
0,05 - 0,20 mm / 0,002 - 0,008”
0 - 40 [mm/min] / 0 - 1,6 - inch/min]
4,5 mm 0,18”
350 kg
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PROFILE
Szlifierki wysokoobrotowe Ventil PROFILE przeznaczone są do precyzyjnej 
obróbki wykańczającej płaskich i stożkowych powierzchni czołowych 
uszczelnień. Szlifierki PROFILE z napędem pneumatycznym mogą 
pracować w dowolnej pozycji. Szlifierka wyposażona jest w uniwersalną 
podstawę do łatwego montażu, umożliwia precyzyjny posuw osiowy i 
promieniowy pozwalający na dokładną, wysokiej jakości obróbkę.
 
Urządzenie dostarczane jest gotowe do użycia, zawiera komplet stożków 
szlifierskich do gniazd o kątach 30 / 40 / 60 / 75 / 90 stopni. Urządzenie 
zapakowane jest mobilną walizkę na kołach

Zakres     

Napęd wrzeciona  
Silnik szlifierki 
Obroty (reg. bezstopniowo) 
Wymagane zasilanie 
sprężonym pow. 
Kąt  °
Maks. głębokość  
posuwu wgłębnego
Średnia, możliwa do 
uzyskania chropowatość 
Ciężar

16” 
DN6 – 0/400 mm   
400 W max. 14 Nm
120 W max. 0,10 Nm  
0-60 RPM
Napęd pneum., 
 max 6 Bar 
30° , 40°, 60°, 75°, 90° 

650 mm  

0,2 – 0,8 μm

70 kg

24” 
DN6 – 0/600 mm   
400 W max. 14 Nm
120 W max. 0,10 Nm  
0-60 RPM
Napęd pneum.,  
max 6 Bar 
30° , 40°, 60°, 75°, 90° 

650 mm  

0,2 – 0,8 μm

90 kg
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OPTIC
Urządzenie OPTIC służy do docierania i polerowania. Ventil OPTIC to kompletne rozwiązanie do 
bardzo precyzyjnej obróbki wykańczającej gniazd zaworów bezpieczeństwa, grzybów, dysz i gniazd 
(pierścieni). Urządzenie OPTIC można stosować do uzyskiwania doskonałej płaskości w zakresie 3 
pasm świetlnych, zapewniających najwyższą szczelność gniazd.      

OPTIC do docierania wykańczającego oferowana jest w różnych wielkościach, z pojedynczym 
pierścieniem lub z zestawem 3 pierścieni szlifierskich. Urządzenie ma wytrzymałą konstrukcję, 
wyposażona jest w precyzyjne elementy sterujące, programator czasowy włączania oraz układ 
automatycznego sterowania i dozowania płynu diamentowego oraz systemu smarowania.

OPTIC jest dostarczany gotowy do użycia, wraz z materiałami eksploatacyjnymi, 
oświetleniem monochromatycznym i pierścieniami do kontroli płaskości             

Średnica tarczy docierającej  380 mm. / 15”    610 mm. / 24”     900 mm / 36”    1500 mm / 60”
  OPTIC 15             OPTIC 24       OPTIC 36            OPTIC 60

Informacja o firmie Ventil

Testowanie zaworów odcinających

Testowanie zaworów bezpieczeństwa

Diagnostyka zaworów regulacyjnych

Warsztaty przewoźne

Narzędzia & Akcesoria

Docieranie i szlifowanie 

Maszyny do testowania dla producentów

Testowanie aktuatorów

Zmodyfikowana atmosfera

Akademia Armatury firmy Ventil 

Konserwacja i Naprawa



32

BG-10
Szlifierko-polerka Ventil BG-10 przeznaczona jest do regeneracji 
kul zaworów kulowych lub pływakowych, bądź zaworów z kulą 
jarzmioną w zakresie od 2½ do 10”. 

Szlifierka BG-10 posiada 2 niezależnie sterowane napędy, jedną 
kulkę obrotową i drugą, obracającą czaszę docierającą. Dzięki 
połączeniu ruchu obrotowego kuli oraz czaszy można uzyskać 
idealną jakość wykończenia powierzchni. 
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Zakres ½ - 10” (większe dostępne na zamówienie)
Moment znamionowy 4200 Nm
Moment szczytowy 8400 Nm
Wymiary 1540x895x1500 mm  / 60x35x60 cali
Ciężar 700 kg      (1550 Lbs)

NR-10
Stanowisko Ventil NR-10 PSV to kompletne rozwiązanie dla bezpiecznego i skutecznego montażu i demontażu ciśnieniowych zaworów 
bezpieczeństwa. NR-10 składa się ze sztywnej podstawy z uchwytem 3-szczękowym do mocowania zaworu na dyszy wlotowej. 

Uniwersalne stanowisko NR-10 jest przeznaczone i wyposażone do realizacji dwóch zadań: 

Sztywne mocowanie i konstrukcja podstawy umożliwiają dostęp do zaworu ze wszystkich stron w celu przeprowadzenia kontroli i 
montażu/demontażu zaworu. 

Stosowanie dodatkowych dźwigni do odkręcania i przykręcania dysz nie jest już potrzebne dzięki zastosowaniu układu napędowego 
o dużym momencie obrotowym, podłączonego do uchwytu.
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Ventil Rozwiązania Specjalne 

Produkcja zaworów oznacza podejmowanie właściwych decyzji. Po wyprodukowaniu ponad 5000 aplikacji do testowania zaworów wiemy jak 
dobrać odpowiednie urządzenie do Państwa potrzeb. Rozwiązania Specjalne Ventil oferują pełną gamę specjalistycznych urządzeń testowych;

          

 W pełni automatyczne “CNC” - testowanie serii

 Testy kriogeniczne

 Testy ogniotrwałe

 Testy hiperbaryczne

 Testowanie emisji lotnych

 Aplikacje do pomieszczeń czystych

 Testy wydajnościowe i czasowe

 Niezależnie od tego, czy posiadasz jeden nietypowy zawór  
 czy posiadasz produkcję masową, zespół pomocy technicznej  
 firmy Ventil Rozwiązania Specjalne oferuje wsparcie;

 Dokładnie przeanalizujemy aplikację, określimy strukturę  

 jednostki testowej

 Zweryfikujemy obecną procedurę i kryteria testowe

 Zarekomendujemy najlepsze rozwiązanie

 Przedstawimy produktywność vs wydajność

 Ocenimy i przygotujemy elastyczne urządzenie przewidziane na dalszy rozwój 

 Wykonamy ocenę ryzyka

Dopasuj odpowiednie urządzenie do swojej produkcji.
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CNC testowanie zaworów 

W pełni automatyczne urządzenia dla szybkiego i skutecznego testowania większych serii zaworów. 
Dział IT Ventil zaprojektował inteligentne oprogramowanie do sterowania i kontroli sekwencji badania zaworów. Całkowicie 
zintegrowany system komputerowy umożliwia bardzo szybkie i skuteczne wykonywanie procedur. Całkowicie automatyczny 
układ testowy steruje procedurą testowania zaworów, a precyzyjne czujniki przepływu wykrywają i mierzą wycieki.
Inteligentne oprogramowanie porównuje uzyskane wyniki testu z zaprogramowanym wzorcem testowym i w ciągu kilku 
sekund system wysyła sygnał „pozytywny” lub „negatywny”.      

MODEL: VCBT150-MT3
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Model: VCBT10-MT5
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Testowania gazem zanurzeniowo
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API 6D - PR2 
Urządzenie testujące API 6D PR2 poddaje zawory działaniu skrajnie wysokich i niskich temperatur przy jednoczesnym ich uruchamianiu w warunkach 
różnego ciśnienia, aby dowieść szczelności zaworów oraz uzyskać pewność co do odporności przy  najbardziej niekorzystnych warunkach środowiskowych.      

Proporcjonalnie sterowany układ zaciskowy.

Całkowicie szczelna komora testowa.

Próby gazem i cieczą pod wysokim ciśnieniem do 2.000 bar / 29.000 PSI.

Sterowany cyfrowo układ regulacji temperatury w zakresie -60 do 180⁰C / -76 do 356⁰F.

Układ automatycznego otwierania i zamykania oraz pomiaru momentu.

Układ kontroli wizyjnej (kamery)

 

WŁAŚCIWOŚCI 
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Testowanie aktuatorów
Zaprojektowane i wyposażone do przeprowadzania 
testów aktuatorów z napędem elektrycznym, 
pneumatycznym i hydraulicznym. Badanie 
charakterystyki statycznej (momentu) z pomiarem 
przy pomocy wzorcowanych czujników, wykonywane 
w zakresie od 0 – 500.000 Nm / 370,000 lbf. Procedura 
testowania dynamicznego poddaje aktuator symulacji 
wg wzoru odporności na przekroczenie momentu 
zaworów kulowych lub przepustnic o ¼ obrotu. Układ 
sterujący z ekranem dotykowym umożliwia elastyczne 
programowanie ustawień oraz wybór kryteriów próby.
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‘Modyfikowana atmosfera’

Budowane na zamówienie rozwiązania do testowania 
zaworów odcinających, bezpieczeństwa i regulacyjnych w 
każdych warunkach. 

Testy kriogeniczne w temperaturach do -196°C / -324°F.

Testy w wysokich temperaturach (ogniotrwałość)  

1.500°C / 2.730°F.

Testy dla pomieszczeń czystych i urządzenia kontrolne.

Testy gazem metodą zanurzeniową.
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Cryogenic testing
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Akademia Armatury Ventil
       Kiedy nasi Odbiorcy odnoszą sukcesy, 
       my odnosimy je razem z Nimi!

Zawory przemysłowe i zawory bezpieczeństwa są końcowymi elementami procesu 
technologicznego i odgrywają kluczową rolę w  przemyśle (petro-) chemicznym lub elektrowniach. 
Służą do blokowania ciśnienia, regulowania czynnika lub ochrony instalacji technologicznej.

Wciąż 50-60% emisji z instalacji technologicznych powodowanych jest przez cieknące zawory. 
Oczywistym jest zatem, że na sprawność instalacji wpływają bezpośrednio nieprawidłowo 
działające zawory, zarówno pod względem wydajności, jak i niezawodności i dostępności.

Akademia  Armatury firmy VENTIL stanowi przewodnik 
do zrozumieniu zaworów, procesie ich doboru, 
obsłudze i naprawie. Nasze cele:

Zapewnienie najwyższej jakości niezależnych informacji; 
zapewnienie kierownictwu zakładów pewności, że 
zatrudniają wykwalifikowanych pracowników, których 
potrzebują dla zmaksymalizowania wartości aktywów.

Zapewnienie szkoleń na różnych poziomach, 
prowadzonych przez instruktorów i dostosowanych 
do specyficznych potrzeb klienta.

Prowadzenie szkoleń wewnętrznych, w zakładach 
klienta, w każdym miejscu na świecie, zgodnie z 
harmonogramem klienta.   

Kompletny przegląd oferowanych szkoleń dostępny 
jest na www.ventil.nl

42

Informacja o firmie Ventil

Testowanie zaworów odcinających

Testowanie zaworów bezpieczeństwa

Diagnostyka zaworów regulacyjnych

Warsztaty przewoźne

Narzędzia & Akcesoria

Docieranie i szlifowanie 

Maszyny do testowania dla producentów

Testowanie aktuatorów

Zmodyfikowana atmosfera

Akademia Armatury firmy Ventil 

Konserwacja i Naprawa



Konserwacja i naprawa
Kiedy nasi Odbiorcy odnoszą sukcesy, my odnosimy je razem z Nimi!
Technicy utrzymania ruchu i wsparcia firmy Ventil zapewniają zindywidualizowane wsparcie techniczne na całym świecie. Nasi fachowcy nie są 
usatysfakcjonowani, dopóki nie sprostają wymaganiom i oczekiwaniom klienta. Prosimy kontaktować się z naszym działem obsługi w celu uzyskania:

obsługi w terenie

umów konserwacyjno-serwisowych

napraw na terenie zakładu

wsparcia technicznego

usług w zakresie części zamiennych

szkoleń dla operatorów urządzeń
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