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Wysokiej jakości usługi inżynieryjne oraz praktyczna wiedza branżowa

Modułowe rozwiązania w zakresie 
sterowania, które minimalizują 
przestoje i czas ponownego 
uruchomienia produkcji, wspierane 
przez ekspertów w zakresie 
wymagań projektowych Twojego 
indywidualnego zastosowania.
Typowe zastosowania to m.in.:
• przetwarzanie mięsa 

(wszystkie strefy)
• Kartoniarki
• Technologia “Form fill seal”
• Butelkowanie
• Formowanie produktów 

z materiału PET oraz 
produkcja butelek

Systemy pneumatyczne 
zaprojektowane w celu 
zminimalizowania złożoności, 
skrócenia czasu instalacji, 
uruchomienia oraz uproszczenia 
konserwacji i utrzymania.
Typowe zastosowania to m.in.:
• Rynek motoryzacyjny: 

- Przeładunek i uchwyty 
na linii pras 
- Spawanie 
- Lakierowanie 
Montaż układu napędowego

• Produkcja opon: 
- Maszyna do produkcji opon 
- Prasa wulkanizacyjna 
- Przygotowanie gumy

Wyjątkowo solidne rozwiązania 
zaworów zapewniających 
wyjątkową szczelność sterowania 
przepływem wody oraz 
niezrównaną odporność na 
korozję - zapewniające sprawdzone 
rozwiązania przeznaczone dla 
instalacji opartych na obiegu wody.

Rozwiązania wspierające 
modyfikowanie procesu 
produkcyjnego - począwszy od 
fermentacji przez oczyszczanie, 
syntezę API, napenienie oraz 
obróbkę końcową włącznie.

Przemysł spożywczy 
i opakowaniowy

Niezrównane możliwości obsługi 
protokołów komunikacyjnych 
Fieldbus oraz urządzeń 
we/wy pozwalają na optymalizację 
kompletnych systemów fabrycznych 
i innowacyjnych produktów dzięki 
inteligentnym rozwiązaniom 
inżynieryjnym.
Typowe zastosowania to m.in.:
• Cięcie laserem i spawanie
• Przenoszenie i ruch
• Narzędzia zrobotyzowane
• Urządzenia stolarskie
• Maszyny tekstylne
• Maszyny sortujące
• Montaż i przenoszenie

Automatyka przemysłowaPrzemysł motoryzacyjny 
i oponiarski

Instalacje 
wodno-kanalizacyjne

Rozwiązania wspierające 
modyfikowanie procesu 
produkcyjnego - począwszy od 
fermentacji przez oczyszczanie, 
syntezę API, napenienie oraz 
obróbkę końcową włącznie.

Biotechnologia 
i farmacja

Przemysł rafineryjny 
i chemiczny



Brammer

Brammer S.A. jest częścią Grupy Rubix - największego w Europie 
dostawcy produktów, usług i rozwiązań z zakresu konserwacji, 
napraw i remontów przemysłowych. Nasi klienci mogą wybierać 
produkty spośród najszerszej oferty i największych zapasów 
dostępnych na rynku, a także korzystać ze wsparcia najlepszych 
ekspertów projektowania i inżynierii.

Dzięki specjalistycznej wiedzy technicznej dostarczyliśmy 
naszym klientom ponad 500 mln € oszczędności w ciągu 10 lat, 
a bezpośrednia współpraca z wiodącymi producentami pozwala 
nam zaproponować specjalne i unikatowe rozwiązania.

Wysoki poziom wiedzy technicznej naszych specjalistów oraz 
partnerów sprawia, że pomagamy klientom, niezależnie od 
branży, w zidentyfikowaniu ich potrzeb, usprawnieniu procesów 
produkcyjnych, wydłużeniu żywotności części, zwiększeniu 
wydajności produkcji, a tym samym w oszczędzaniu ich pieniędzy.

Nasza sieć obejmuje 650 lokalizacji w 22 krajach Europy. 
W Polsce jesteśmy obecni w 19 największych miastach co sprawia, 
że jesteśmy blisko klientów, zawsze dostępni i zaangażowani 
w tworzenie najlepszych rozwiązań przynoszących realne korzyści.

Oferta zaworów elektromagnetycznych

Zawory ASCO serii 256, 262, 238 Zawory ASCO serii 356, 314, 551

256: https://www.emerson.com/pl-pl/catalog/automation/asco-256-pl-pl

262: https://www.emerson.com/pl-pl/catalog/automation/asco-262-263-pl-pl

238: https://www.emerson.com/pl-pl/catalog/automation/asco-238-pl-pl

356: https://www.emerson.com/pl-pl/catalog/automation/asco-356-pl-pl

314: https://www.emerson.com/pl-pl/catalog/automation/asco-314-pl-pl

551: https://www.emerson.com/pl-pl/catalog/automation/asco-551-pl-pl

Zawory elektromagnetyczne:
• Szeroki zakres ciśnień roboczych, rozmiarów 

i wytrzymałych materiałów zapewnia długi czas 
eksploatacji i niewielki zakres nieszczelności wewnętrznej

• Zawory o wysokim natężeniu przepływu dedykowane 
do obsługi cieczy, mediów korozyjnych, powietrza 
lub gazów obojętnych

• Zastosowania przemysłowe to między innymi: 
myjnie samochodowe, sprężarki, pompy, urządzenia 
pralnicze, przemysłowe instalacje gospodarki wodnej

Uniwersalne zawory elektromagnetyczne: zaprojektowane 
do szerokiego zakresu zastosowań:
• Wszystkie złącza są umieszczone w korpusie zaworu, 

usprawniając podłączanie gwintowanych połączeń 
rurowych

• Wykonania bez konieczności minimalnej różnicy 
ciśnienia roboczego

• Dostępne wersje z mosiądzu i stali nierdzewnej
• Możliwość montażu w dowolnym położeniu



Oferta elektrozaworów impulsowych, zaworów pilotowych i systemów odpylania

353: https://www.emerson.com/pl-pl/catalog/automation/asco-353-pl-pl 355: https://www.emerson.com/pl-pl/catalog/asco-355b-pl-pl

Membranowe zawory elektromagnetyczne zostały specjalnie 
opracowane do systemów szybkiego odpylania z odwrotnym 
strumieniem
• Specjalnie zaprojektowane do systemów odpylania 

z odwrotnym strumieniem
• Wysoki przepływ wynoszący do 140 Cv zapewnia skuteczne 

czyszczenie
• Długi cykl eksploatacji i szybkie otwieranie/zamykanie
• Szybko montowane złącze eliminuje potrzebę cięcia nitów 

i uszczelnia

Układ zbiorników z aluminiowym profilem i osłonami 
końcowymi z certyfikatem CE z modułami B1 i D dyrektywy 
2014/68/E w sprawie urządzeń ciśnieniowych
• Do użytku w zastosowaniach związanych z odpylaniem, 

wymagających dużej przepustowości i precyzyjnego 
sterowania procesem

• Tłok/membrana z termoplastycznego elastomeru 
poliestrowego (TPE) przystosowane do najwyższego 
ciśnienia szczytowego zapewniają najwyższą wydajność 
przepływu

• Łatwe łączenie z innymi systemami zbiorników

Zawory ASCO serii 353 Systemy zbiorników ASCO serii 355

Siłowniki ISO to klasyczne rozwiązanie dla niezliczonej ilości 
zastosowań we wszystkich gałęziach przemysłu, dostępne 
na całym świecie.
• Znacznie lżejsza, doskonalsza oraz bradziej wydajna 

konstrukcja tłumiąca
• Zmniejsza wibracje, hałas i czas cyklu, co oznacza, że system 

będzie trwalszy oraz będzie działał szybciej w dłuższej 
perspektywie

Kompleksowa oferta modułowych, łatwych w montażu 
produktów dedykowanych do przygotowania powietrza. 
Szeroki wybór akcesoriów oraz spustów kondensatu 
i odpływów sprawia, że są bardzo elastyczne i nadają się 
do wielu zastosowań.
• Zamykane na klucz i zabezpieczone przed  

nieuprawnionymi manipulacjami opcje te 
(regulatory i filtry/regulatory) zapewniają zwiększone 
bezpieczeństwo maszyn

• Poliwęglanowe i aluminiowe korpusy z różnymi 
materiałami manometów optycznych pozwalają 
dopasować się do każdego zastosowania

Siłowniki AVENTICS PRA ISO Układy przygotowania powietrza 
AVENTICS serii 651



Oferta zaworów elektromagnetycznych

Trójdrożne, czterodrożne oraz pięciodrożne zawory elektromagnetyczne ASCO

Systemy zaworów AV

Największy dostępny wybór zaworów elektromagnetycznych, 
doskonale przystosowanych do bioreaktorów, instalacji CIP/
SIP lub dowolnych instalacji wymagających sterowania 
przepływem mediów.
• Niezawodna technologia zaworów odcinajacych 

zapewnia nieprzerwaną obsługę procesów 
technologicznych

• Niskie zużycie energii zwiększa wydajność
• Międzynarodowe certyfikaty, w tym ATEX, CUTR, UL, SIL 

i wiele innych

• Zawory elektromagnetyczne serii 551, serii 8210
• Wysoka odporność na korozję: obudowa wykonana 

ze stali nierdzewnej 316L
• Wyjątkowa konstrukcja zapewnia całkowitą szczelność, 

odporność na zanieczyszczenia i niezawodność nawet 
przy obciążeniach rzędu kilku milionów cykli

• Przystosowane do trudnych warunków występujących 
w różnorodnych zastosowaniach

• Dzięki unikalnej konstrukcji, znacznie zredukowanej wadze 
i niezwykle kompaktowym rozmiarom, a także zwiększonej 
gęstości funkcji, AV stanowi kompletne rozwiązanie 
automatyzacyjne, które może zostać dostosowane do 
unikalnych wymagań danego zastosowania.

• Oszczędność sięgająca do 45% miejsca i o 40% mniejsza 
waga od konkurencyjnych produktów (przy takim samym 
natężeniu przepływu), pozwala na bardziej kompaktową 
konstrukcję maszyny.

• Zużycie (na poziomie do 20% mniej) sprężonego 
powietrza dzięki krótszym dystansom pomiędzy 
siłownikiem pneumatycznym a zaworem, prowadzi 
w rezultacie do redukcji kosztów eksploatacji.

• Wydajność i efektywność energetyczna z integracją 
regulatora ciśnienia: regulator jednostanowiskowy, 
regulacja strefy ciśnienia.



Oferta zaworów skośnych, precyzyjnych regulatorów i czujników zbliżeniowych

290: https://www.emerson.com/pl-pl/catalog/asco-290d

Sterowane pneumatycznie zawory bezpośredniego 
działania do zastosowań w wymagających warunkach
• Sprawdzona wytrzymałość w obsłudze agresywnych 

mediów, takich jak para, gorąca woda, 
rozpuszczalniki lub ścieki przemysłowe o niewielkim 
stężeniu

• Opcjonalne funkcje obejmujce między innymi: 
wykrywanie położenia oraz kontrolę proporcjonalną

• Wytrzymały, wodoszczelny siłownik wykonany 
z twardego włókna kompozytowego 
z zabezpieczeniem podwójnymi uszczelkami O-ring

Zawory ASCO serii 290

Seria 290 - wersja ze stali nierdzewnej 
dostępna z certyfikacją do kontaktu 
z żywnością

Rozporządzenie (WE) 1935/2004 i przepisy FDA

Najpopularniejsze zawory proporcjonalne do regulacji przepływu

Zawór proporcjonalny pneumatyczny 
lub z silnikiem elektrycznym ASCO 
serii 298, 398

Zawór Posiflow ASCO serii 202

Zawory Posiflow precyzyjnie sterują przepływem cieczy i gazów.
• Możliwość łatwego podłączenia do we/wy systemu 

zaworów ułatwia wdrożenie układu sterowania przepływem 
mediów.

• Duże natężenie przepływu i różnorodność rozmiarów kryzy 
sprawiają, ze zawór jest uniwersalny w użyciu

• Dokładność i precyzja zapewniają najwyższą wydajność 
maszyny

Szeroka gama  wytrzymałych zaworów skośnych do stosowania 
w instalacjach gorącej wody, pary wodnej i innych cieczy/pary.
Dostępne w wersjach z napędem pneumatycznym 
i silnikiem elektrycznym

• Zaprojektowane z myślą o długotrwałym użytkowaniu i płynnej 
pracy, zawory te zoferują bezobsługowe siłowniki, konstrukcję 
odporną na uderzenia wodne

• Wskaźniki LED sygnalizujące 
stan zaworów ułatwiają 
rozwiązywanie problemów 
i konserwację systemu
• Liczne opcje, konfiguracje 
i akcesoria oraz różne typy 
sterowania sprawiają, że zawory 
te są niezwykle wszechstronne

290: https://www.emerson.com/pl-pl/catalog/automation/asco-298-pl-pl



Zawory elektromagnetyczne

Bezpośredniego działania:

• 2/2

• 3/2

Dostępne w rozmiarach 
od 1/8 cala do 1,5 cala

Sterują przepływem mediów 
EN161, pary wodnej, 
podciśnienia, powietrza 
o temperaturze ujemnej tlenu 
i wody (WRAS)

Pełen zakres opcji ATEX

• Niezawodne systemy zbiorników aluminiowych, zawory 
membranowe, zawory pulsacyjne, sterowniki sekwencyjne, 
skrzynki pilotowe i inne podzespoły

• Szeroki wybór elektrozaworów sterujących 
i skrzynek pilotowych

• Certyfikaty ATEX

• Różne opcje przyłączy wylotowych, w tym klamrowe

• Modułowe układy zbiorników typu “wszystko w jednym”

• Zamknij/otwórz

• 2/2

• 3/2

• Z silnikiem elektrycznym

Pośredniego działania 
(ze wspomaganiem):

• 2/2

• 3/2

• 4/2

• 5/2

Dostępne w rozmiarach 
od 1/4 cala do 2 cali

ATEX, IECEx, NEMA/UL/
CSA, CU TR, NEPSI, PESO, 
INMETRO, KOSCHA itp.

• proporcjonalne

• Sterowanie ciśnieniem

• ATEX

Dostępne z otworem przyłączeniowym z gwintem wewnętrznym, 
złączem klamrowym, końcami do uspawania doczołowego oraz 
kołnierzowe PN16.

Systemy odpylania (DCS) 

Zawory sterowane pneumatycznie lub elektrycznie, gwintowane i kołnierzowe



Zawory sterowane pneumatycznie lub elektrycznie, gwintowane i kołnierzowe

Brammer Kolbuszowa
ul. Handlowa 2a
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 00 00
brammer.pl@rubix.com
www.brammer.pl

Robod S.A.
80-017 Gdańsk
Trakt św. Wojciecha 223/225 
tel: 600 938 690
tel: 512 039 296
tel: 606 787 076
info@robod.pl
www.robod.pl

Brammer Słupsk
tel. kom: 691 674 405
slupsk.pl@rubix.com

Brammer Tarnów
ul. Kochanowskiego 30 A
33-100 Tarnów
tel: 14 621 13 30
fax: 17 227 00 01
tarnow.pl@rubix.com

Brammer Katowice
Silesia Business Park
ul. Chorzowska 146/152
Budynek D
40-101 Katowice
tel: 32 289 65 46
fax: 17 227 00 01
katowice.pl@rubix.com

Robod Białystok
ul. Fredry 5
15-191 Białystok
tel: 85 745 56 77
tel: 606 886 241
bialystok@robod.pl

Robod Gdynia
ul. Stryjska 24
81-506 Gdynia
tel: 606 213 166
gdynia@robod.pl

Robod Szczecin
ul. Gdańska 16b
70-661 Szczecin
tel: 91 462 34 46
tel/fax: 91 462 32 00
szczecin@robod.pl

Robod Wrocław
ul. Kaczeńcowa 2/4-6
51-180 Wrocław
tel: 602 691 354
tel: 600 477 984
wroclaw@robod.pl

Robod Katowice
Silesia Business Park
ul. Chorzowska 146/152
Budynek D
40-101 Katowice
tel: 32 260 25 40
fax: 32 260 18 56
katowice@robod.pl

Brammer Poznań
ul. Oleśnicka 15
60-167 Poznań
tel: 61 870 91 56
fax: 17 227 00 01
poznan.pl@rubix.com

Parker Store Poznań
ul. Oleśnicka 15
60-167 Poznań
tel: 61 646 00 90
fax: 17 227 00 01
parkerstore.poznan.pl@rubix.com

Brammer Gdańsk
tel. kom: 605 902 648
gdansk.pl@rubix.com

Brammer Krapkowice
ul. 3 Maja 39
47-303 Krapkowice
tel: 77 446 65 75
fax: 17 227 00 01
krapkowice.pl@rubix.com

Brammer Lublin
ul. Zwycięska 1
20-555 Lublin
tel: 81 527 09 15
fax: 17 227 00 01
lublin.pl@rubix.com

Brammer Białystok
ul. Fredry 5
15-191 Białystok
tel. kom: 607 140 668
tel. kom: 695 953 373
bialystok.pl@rubix.com

Brammer Łódź
tel. kom: 607 896 477
lodz.pl@rubix.com

Brammer Szczecin
tel. kom: 691 230 201
szczecin.pl@rubix.com

Brammer Bydgoszcz
ul. Kasztanowa 25
85-605 Bydgoszcz
tel: 52 321 33 50
fax: 17 227 00 01
bydgoszcz.pl@rubix.com

Brammer Olsztyn
ul. Stefana Wyszyńskiego 1
10-457 Olsztyn
tel: 89 627 13 00
fax: 17 227 00 01
olsztyn.pl@rubix.com

Brammer Warszawa
ul. Czechowicka 16
04-218 Warszawa
tel: 22 612 13 70
fax: 17 227 00 01
 warszawa.pl@rubix.com

Brammer Rzeszów
al. Wincentego Witosa 9b
35-115 Rzeszów
tel: 17 856 41 94
fax: 17 227 00 01
rzeszow.pl@rubix.comBrammer Kielce

al. IX Wieków Kielc 16/5
25-516 Kielce
tel: 41 344 25 56
fax: 17 227 00 01
kielce.pl@rubix.com

Brammer Kraków
ul. Malwowa 15/4
30-611 Kraków
tel: 12 269 17 77
fax: 17 227 00 01
krakow.pl@rubix.com

Brammer Wrocław
ul. Kaczeńcowa 2/4-6
51-180 Wrocław
tel: 71 339 84 68
fax: 17 227 00 01
wroclaw.pl@rubix.com

Rubix Group
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44 Baker Street, London
W1U 7AL, United Kingdom
tel: +44 (0) 208 614 1044
fax: +44 (0) 208 973 1897
www.rubix-group.com


