
Automatyczne
zawory s³upowe

      BESGO

Wysoka niezawodnoœæ

Ma³y spadek ciœnienia

Prze³¹czanie bez
zatrzymywania pompy



Zawory s³upowe BESGO
Zawory Besgo s¹ pneumatycznymi zaworami. Mog¹ pracowaæ z wod¹ lub
powietrzem pod ciœnieniem. Ciœnienie pracy powinno wynosiæ miêdzy 
3.5 a 6.0 bar.
Dostêpne od DN40/d50 do DN125/d140.

Zalety:
Wysoka niezawodnoœæ

Automatyczne zawory s³upowe otwieraj¹ siê za pomoc¹ ciœnienia wody i
zamykaj¹ pod naporem sprê¿yny. W przypadku awarii elektrycznoœci,
zawór Besgo powróci automatycznie do pozycji "Filtracja". 
Niezamierzone opró¿nienie basenu nie jest mo¿liwe.

Prze³¹czanie z "Filtracji" do "P³ukania zwrotnego" nie wymaga
zatrzymania pompy.

Ma³y spadek ciœnienia
Skutkuje to du¿¹ prêdkoœci¹ p³ukania zwrotnego, które jest szczególnie wa¿ne
dla prawie bezciœnieniowego p³ukania zwrotnego.

Zawór 
elektromagnetyczny

Odp³yw

Pompa

Pod³¹czenia:
          1/4" pod³¹czenie zaworu elektromagnetycz-
nego do automatomatycznego p³ukania zwrotnego

pod³¹czenie filtra: górne
pod³¹czenie filtra: dolne

pod³¹czenie do pompy filtra

pod³¹czenie do rury kana³u

pod³¹czenie do rury powrotu wody
do basenu

*standardowe wymiary dla wszystkich 
powszechnych rodzajów filtrów

FILTRACJA P£UKANIE ZWROTNE
Zawór magnetyczny zamkniêty Zawór magnetyczny otwarty

Odp³yw

PompaBasenFiltr PompaBasenFiltr

Dane techniczne
Materia³
Korpus: PCW-U
Wew. czêœci: stal nierdzewna V4A
Uszczelki: Viton/Teflon

Napêd
Zamykany, gdy nie jest pod ciœnieniem
aktywowanie sprê¿yny

Aktywowanie ciœnienia
3 do 5 bar wody z sieci lub sprê¿onego
powietrza

Ciœnienie pracy
maks. 3.5 bar

Zawór elektromagnetyczny
Zawór s³u¿y do sterowania uk³adem napêdu
hydraulicznego i mo¿e byæ pod³¹czony do 
ka¿dego systemu sterowania. Zamykany, gdy 
zasilanie elektryczne jest wy³¹czone.
Pod³¹czenie elektryczne: 230 V/50 HZ

ZAWORY BESGO 
£ATWE W OBS£UDZE - PEWNE W DZIA£ANIU

Niski spadek ciœnienia automatycznych zaworów s³upowych BESGO

Natê¿enie przep³ywu Q (cbm/h)
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Zmiana kierunku przy³¹czeñ C i D
Króæce przy³¹czeniowe C i D mog¹ byæ obrócone o 90°.
Dodatkowo mo¿liwa jest precyzyjna regulacja +/-4°.
Gwarantuje to unikniêcie naprê¿eñ w orurowaniu. 

Zaleta:
Mo¿liwoœæ regulacji przy³¹czeñ w ka¿dym momencie.

Filtr Pompa
Odp³yw

Instalacja

Wszystkie pod³¹czenia do systemu automatycznego
p³ukania zwrotnego mog¹ byæ klejone na zewn¹trz. 
Pod³¹czenia prowadz¹ce do zaworów s³upowych
powinny byæ wykonane przy u¿yciu œrubunków lub
przy³¹czy ko³nierzowych i musz¹ byæ zamontowane 
tak, aby nie wystêpowa³y naprê¿enia.

Zawory BESGO (DN65 do DN125) powinny byæ 
przymocowane do œciany przy pomocy obejm.

Z³¹czki do filtra dla DN40 / DN50 / DN65 Przymocowanie zaworu BESGO do œciany

3-drogowe zawory BESGO

P£UKANIE
Zawór elektromagnetyczny g³ównego zaworu BESGO - zamkniêty

Zawór elektromagnetyczny 3-drogowego zaworu BESGO - otwarty

Basen

Odp³yw

Zawór
elektromagnetyczny

Niski spadek ciœnienia 3-drogowych zaworów BESGO

Natê¿enie przep³ywu Q (cbm/h)
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Pompa

Basen

Pod³¹czenie dla pop³uczyn po 
przes¹czu do odp³ywuBasen wg DIN/SIA



OszczêdŸ energiê i pieni¹dze z 
3-drogowym zaworem BESGO

Oszczêdnoœæ energii Normalna praca
Dla automatycznego prze³¹czania

Oszczêdnoœæ energii (g³ówny odp³yw) Normalna praca (zbiornik przelewowy)

Basen

G³ówny odp³yw

Przelew

Inne zastosowania zaworów 3-drogowych 
BESGO

Do wszystkich filtrów piaskowych - BESGO
zawory

Z 3-drogowym zaworem do automatycznego prze³¹czania pomiêdzy 
dwoma atrakcjami wodnymi

Z dwoma zaworami 3-drogowym automatycznego prze³¹czania -
basen - wanna z masa¿em

Z 4-drogowym zaworem do automatycznego prze³¹czania - 
basen - kolektor s³oneczny

Miejsce na Twoj¹ piecz¹tkê:
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