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1. Opis 

Zawór WAFV MK2 montowany w stałych 

instalacjach gaśniczych opartych na systemie 

magazynowania i dozowania środka 

pianotwórczego z wykorzystaniem zbiorników 

przeponowych typu Bladder Tank. 

Używany w celu zapobiegania przedostawaniu się 

koncentratu pianotwórczego do linii wodnej 

zasilającej Bladder Tanka.  

Korpus zaworu WAFV MK2 wykonany jest ze stali 

nierdzewnej 316 oraz siłownika, który ma obudowę 

z anodyzowanego aluminium. 

Siłownik otwiera zawór, gdy dostarczymy do niego 

wodę pod ciśnieniem od 2-16 bar i musi być ręcznie 

zresetowany. Siłownik wyposażony jest w funkcję 

ręcznego wymuszenia. 

Aby ręcznie zresetować zawór WAFV MK2 należy: 

- Upewnić się czy ciśnienie z linii uruchamiającej 

wody zostało zdjęte 

- Ręcznie przestawić dźwignie, w celu zamknięcia 

zaworu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zastosowanie 

WAFV MK2 jest wykorzystywany przede wszystkim 

w systemach zbiorników i jest zainstalowany w linii 

środka pianotwórczego tuż przed dozownikiem. 

Gdy system pracuje i rośnie ciśnienie wody, WAFV 

MK2 otwiera się i umożliwia przepływ środka 

pianotwórczego do dozownika. W takich aplikacjach 

WAFV MK2 zapobiega wyciekowi środka 

pianotwórczego do linii wody. WAFV MK2 można 

stosować z wszystkimi rodzajami środków 

pianotwórczych.  

3. Szczegóły techniczne  

▪ Połączenia: 
Na linii pianowej – Śruba gwintowana BSP lub 
połączenie stałe poprzez spaw 
Na linii  wodnej – Śruba gwintowana ¼” 

▪ Ciśnienie minimalne otwarcie zaworu: 2 bar 
▪ Ciśnienie maksymalne: 16 bar 
▪ Zawór kulowy wykonany jest ze stali 

nierdzewnej 
▪ Standardowy zawór montowany w systemie 

pre-piped bladder tanka firmy SKUM 
  

 

 

 

 

4. Certyfikaty,dopuszczenia 
 

• PED 

• ATEX ( w zależności od wersj  

• SIL 3 

Nazwa produktu WAFV MK2  

Opis Zawór zapobiegający przeciekom środka pianotwórczego WAFV 
MK 2 

Producent SKUM 

Wydanie 1.1/2021 
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5. Informacje projektowe 
 

Typ MK2 Połączenie Średnica Masa Materiał 

A B C D 

Siłownik Zawór mm mm mm mm kg Zawór Siłownik 

WAFV-20 BSPT ¼” gwint 
wewnętrzny 

20mm WE lub BSP gwint 
wewnętrzny 

145 76 141 90 (WE) 
80    (BSP) 

3,5 Stal 
nierdzewna 

Aluminium  

WAFV-40 BSPT ¼” gwint 
wewnętrzny  

40mm WE lub BSP gwint 
wewnętrzny 

158 91 189 125 (WE) 
120 (BSP) 

5 Stal 
nierdzewna 

Aluminium  

WAFV-50 BSPT ¼” gwint 
wewnętrzny 

50mm WE lub BSP gwint  
wewnętrzny 

177 111 220 150 (WE) 
140 (BSP) 

6,3 Stal 
nierdzewna 

Aluminium  

WAFV-80 BSPT ¼ gwint 
wewnętrzny 

80mm WE lub BSP gwint 
wewnętrzny 

196 122 264 220 (WE) 
205 (BSP) 

20,8 Stal 
nierdzewna  

Aluminium  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Informacje do zamówienia 

  
Opis Nr kat. Opis Nr kat. 

WAFV MK2 DN 20 WE 128002123 WAFV MK2 DN 50 WE 128005316 

WAFV MK2 DN 20 BSP  128002130 WAFV MK2 DN 50 BSP 128005323 

WAFV MK2 40 WE 128004290 WAFV MK2 DN 80 WE 128008404 

WAFV MK2 40 BSP 128004297 PRV ¼” BAR Adjustable 1327-006 

 

Czasookresy, zakres testów oraz konserwacji musi być zgodny z normą PN-EN 13565-2:2009. Wszystkie 

czynności serwisowe muszą być wykonane przez firmę Foamax bądź przez firmę odpowiednio przeszkoloną  

i posiadającą aktualny certyfikat kompetencji serwisowych firmy Foamax.  

 


