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Zastawka Szandorowa 

VZR 

 

OPIS: 

Zastawki szandorowe VZR stosowane są wszędzie tam, gdzie potrzebne jest odcięcie przepływu lub 
spiętrzenie wody. Stosowane jako stałe urządzenia spiętrzające wodę lub tymczasowe zamknięcia 
remontowe do wód powierzchniowych, deszczowych czy ścieków w kanałach i rowach melioracyjnych. 
Wykonanie z aluminium, tworzyw sztucznych oraz ze stali nierdzewnej zapewnia pełną odporność na warunki 
atmosferyczne. 

MATERIAŁY: 

Rama: Stal nierdzewna np. AISI 304/304L – 1.4301/1.4307, kwasoodporna AISI 316/316L – 1.4401/1.4404 
aluminium lub dowolna inna w zależności od wymagań klienta i warunków w miejscu montażu 
Belki szandorowe: Aluminium, Stal nierdzewna, Tworzywo sztuczne GRP, Drewno lub inne według wymagań 
klienta. 
Uszczelki: EPDM (lub inny materiał w zależności od warunków pracy np.: NBR, VITON czy silikon). 

SZCZELNOŚĆ: 

Klasa szczelności: klasa G (2,0mm3/s x DN) wg. PN-EN 12266-1:2012 Tab. A.5 do wysokości szandoru. 

MONTAŻ: 

Rama kotwiona do ściany i dna przy użyciu kotew. Rama montowana w bruzdach w ścianie do wypełnienia 
betonem, lub do płaskich ścian. Możliwe jest wykonanie ramy dostosowanej do montażu w studni okrągłej. 
Belki szandorowe wsuwane są w pionowe prowadnice a następnie dociskane przy użyciu kluczy do kompresji 
w celu ściśnięcia uszczelek i zapewnienia szczelności układu. 
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TYPY BELEK SZANDOROWYCH: 

Dostępne są  następujące standardowe typy belek: 
a) Belka aluminiowa 50x200 
b) Belka aluminiowa 50x300 
c) Belka aluminiowa 100x150 
d) Belka PVC 90x200 
e) Belka PEHD 50x100 

    

     
(a) (b) (c) (d) (e) 

DOSTĘPNE OPCJE: 

Tam gdzie konieczne jest zapewnienie docisku dostępne są klucze do kompresji montowane w gniazdach w 
prowadnicach. 
Belka denna wyposażona jest w uszczelkę denną zapewniającą szczelność i dopasowującą się do 
ewentualnych nierówności i zanieczyszczeń na dnie. 

 
 

Klucz do kompresji Uszczelka denna 

 
Istnieje możliwość wykonania zastawki o dowolnych wymiarach, dopasowane do miejsca montażu. 
Wykonujemy zastawki szandorowe z belkami połączonymi w panele, z regulatorem przepływu 
zamontowanym w panelu, z mechanizmem do podnoszenia belek itd.  
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WYMIARY: 

 
Wszystkie zastawki szandorowe wykonywane są pod konkretne zamówienie. Podstawowe wymiary to: 
L: Szerokość kanału    L1: Szerokość całkowita zastawki 
W: Grubość belki szandorowej   W1: Grubość całkowita zastawki 
H: Wysokość kanału    H1: Wysokość spiętrzenia 
H2: Wysokość belki szandorowej 

 

MONTAŻ: 

   
Montaż doczołowy do ściany Montaż w bruzdach w ścianie Montaż do boku ściany 

 

DOKUMENTACJA: 

Standardowa dokumentacja dostarczana wraz z dostawą obejmuje: krajową deklarację właściwości 
użytkowych, dokumentację techniczno-ruchową wraz z instrukcją obsługi i montażu. Na zamówienie 
dostarczamy certyfikaty materiałowe, dokumenty spawalnicze i inne wedle życzenia klienta. 
  


