
HAPONKESTÄVÄT PALLOVENTTIILIT

• Koot DN8 - DN300
• Paineluokat PN10 - PN100, ANSI 150 - 600
• Täydellä ja supistetulla aukolla
• Hitsi/kierre/laipat/laippojen väliin
• Useita tiivistevaihtoehtoja
• Käsikahva tai vaihde
• Pneumaattinen/sähkö/hydraulikäyttö
• Fire Safe, TA-Luft, ATEX
• DIN- ja ANSI-mallit
• V-aukkoiset säätöpalloventtiilit

TERÄS- JA VALURAUTAPALLOVENTTIILIT

• Koot DN15 - DN300
• Paineluokat PN16 - PN100, ANSI 150 - 600
• Täysaukkoinen
• Hitsi/kierre/laipat/laippojen väliin
• Useita tiivistevaihtoehtoja
• Käsikahva tai vaihde
• Pneumaattinen/sähkö/hydraulikäyttö
• Fire Safe, TA-Luft, ATEX
• DIN- ja ANSI-mallit

MESSINKIVENTTIILIT

• Koot 1/2” - 4”
• Paineluokat PN10 - PN64
• Täysaukkoinen
• Sisä- ja ulkokierteet
• Tiivisteet PTFE
• Käsi- tai toimilaitekäyttö
• Kaasuhyväksyntä EN331

Vaativiin prosessiteollisuuden kohteisiin, 
syövyttäville väliaineille 

Vaativiin prosessiteollisuuden kohteisiin, 

höyryille ja lauhteille 

Yleisventtiili nesteille ja kaasuille 

KORKEAPAINEVENTTIILIT

• Koot 1/4” - 2”, DN350 - DN500
• Materiaali haponkestävä ja hiiliteräs
• Tiivisteet POM/GEMPTFE/PEEK
• Sisäkierre
• Käsi- tai toimilaitekäyttö
• Myös 3-tie ”L”/”T”

3- JA 4-TIEVENTTIILIT

• Koot 1/4” - 3”, DN15 - DN150
• Paineluokat PN6 - 40, ANSI 150 - 300
• Runko messinkiä, terästä tai haponkestävää 

terästä
• Useita tiivistevaihtoehtoja
• L-, T- ja X-poraus
• Käsi- ja toimilaitekäyttö

LÄPPÄVENTTIILIT

• Koot DN32 - DN1200
• Paineluokat PN10 - PN50
• Kumi- ja teflonvuoraus
• Teflon- ja metallitiivisteiset
• Laippojen väliin asennettava, laipallinen tai ”Lug”
• Runko valurautaa/terästä/haponkestävää/erikois-

materiaalit
• Useita tiivistevaihtoehtoja
• Käsikahva tai vaihde
• Pneumaattinen/sähkö/hydraulikäyttö

Erikoisventtiilit korkeille käyttöpaineille

Yleisventtiili nesteille ja kaasuille sekä 
vaativiin prosessiteollisuuden kohteisiin

Yleisventtiili nesteille ja kaasuille sekä 
vaativiin prosessiteollisuuden kohteisiin

LEVYLUISTIVENTTIILIT

• Koot DN50 - 1200
• Paineluokka PN10, ANSI 150
• Valurauta tai haponkestävä teräs
• Useita tiivistevaihtoehtoja
• Käsipyörä, nouseva tai nousematon kara
• Pneumaattinen/sähkö/hydraulikäyttö
• Leikkaava, läpilyövä, siilonpohjamalli
• Asennus laippojen väliin

ISTUKKA- JA KIILALUISTIVENTTIILIT

• Koot DN15 - DN600
• Paineluokat PN16 - PN100
• Valurauta, haponkestävä teräs, hiiliteräs
• Sisäkierre tai laippa
• Käsi- tai toimilaitekäyttö

TAKAISKUVENTTIILIT

• Koot DN10 - DN1400
• Paineluokat PN10 - PN40, ANSI 150-300
• Messinki, valurauta, teräs, haponkestävä teräs
• Useita tiivistevaihtoehtoja
• Sisäkierre/laippa/laippojen väliin
• Läppätakaiskut, lautastakaiskut

Kuiville tai paksuille väliaineille, selluille, 
siiloihin

Vaativiin prosessiteollisuuden kohteisiin, 

höyryille ja lauhteille 

Vaativiin prosessiteollisuuden kohteisiin, 

syövyttäville aineille, nesteille ja kaasuille 

Teollisuusventtiileiden varastomallistomme 
käsittää kaikki yleisimmät venttiilityypit. Suuren 
tuotevaraston ja laajan tuotevalikoiman ansiosta 
voimme usein auttaa asiakkaitamme myös 
erittäin kiireellisissä tarpeissa. 

Tiivis yhteistyö päämiestemme kanssa 
mahdollistaa tarvittaessa toimitukset myös 
suoraan valmistavilta tehtailta.  
 

LAAJA TUOTEVALIKOIMA

Varastoimme ainoastaan tunnettujen valmistajien 
tuotteita. Teemme toimittajiemme kanssa myös 
läheistä yhteistyötä, jotta voimme aina tarjota 
asiakkaillemme laadukkaita ja nykyaikaisia 
tuotteita. 
 
Useimmilla päämiehistämme on 
vuosikymmenien kokemus venttiilien 
valmistamisesta. Yhteistyökumppanimme ovat 
ISO9001/14001/18001 -sertifioituja valmistajia.

JOHTAVAT VALMISTAJAT

Venttiilituotantomme toimii Mikkelissä, jossa 
valmistamme AVS-Power Oy:n nimellä

• Pehmeätiivisteisiä SL-läppäventtiileitä 
kokoluokissa DN50 - 1200 standardin EN593 
mukaisesti

• Asiakaskohtaisia erikoisventtiileitä
• Alihankintakoneistusta sekä valuja 

messingistä, muista punametalleista ja 
alumiinista

OMA VENTTIILITUOTANTO
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TEOLLISUUSVENTTIILIT
MAGNEETTIVENTTIILIT

• Suora- ja apuohjatut
• Kierreliitäntä 1/8” - 3”, myös laipallisia malleja
• Runko messinki, AISI316, alumiini ja muovi
• 12-48V AC/DC, 110-240 VAC
• Korkeapainemallit max. 100 bar
• Väliaineelta eristettyjä malleja
• ATEX- ja NSF-hyväksytyt mallit

TOIMILAITTEET JA VARUSTEET

• Pneumaattiset 1- tai 2-toimiset
• Sähkökäytöt
• Hydraulikäytöt
• Rajakytkimet: mekaaniset/induktiiviset
• Asennoittimet: pneumaattiset, sähköpneumaatti-

set, digitaaliset
• CE, UL, CSA, ATEX, Exd

MUUT VENTTIILIT

• Varoventtiilit
• Neulaventtiilit
• Keraamiset venttiilit
• KT-venttiilit
• Letkuventtiilit

Vaativiin prosessiteollisuuden kohteisiin, 
elintarvike- ja lääketeollisuuteen

Pallo- ja läppäventtiilien automatisointiin 

Vaativiin prosessiteollisuuden kohteisiin 

AVS ESPOO

Rusthollarinkatu 8
02270 Espoo

+358 10 613 7100

AVS PORI AVS TAMPERE

AVS JYVÄSKYLÄ

AVS-Yhtiöt Oy on yksityisessä omistuksessa oleva suomalainen tekniseen 
tukkukauppaan sekä automaatiokomponenttien ja -järjestelmien valmistamiseen 
keskittynyt yritys. Yritys on perustettu Helsingissä vuonna 1979 nimellä Automatik 
Ventiler System Oy.  
 
Teollisuusventtiileiden ohella yrityksemme päätuoteryhmiä ovat pneumatiikka 
sekä paineilmaverkostot. Pneumatiikkaohjelmamme kattaa kaikki pneumatiikassa 
tarvittavat komponentit, myös proportionaali- ja servotekniikan tuotteet 
sekä sähköisen liikkeen. Paineilmaverkostot-tuoteperheemme puolestaan 
sisältää tuotteet laadukkaan paineilman tuottamiseen, jälkikäsittelyyn, siirtoon, 
varastointiin ja hyödyntämiseen.

Kokoonpanoyksikkömme Espoossa kasaa 
monipuolisia venttiili/toimilaite-yhdistelmiä. 
Ammattitaitoinen henkilökuntamme auttaa 
asiakkaitamme oikeiden laitteiden ja varusteiden 
valinnassa. 

Vaikka suurin osa toimittamistamme venttiileistä 
toimitetaan automatisoituina jo nyt, niin 
automatisoinnissa käytettävien komponenttien ja 
varusteiden valikoima kasvaa koko ajan.

KOKOONPANOTUOTTEET

PNEUMATIIKKA      TEOLLISUUSVENTTIILIT      PAINEILMAVERKOSTOT
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Seuraa meitä myös 
sosiaalisessa mediassa


