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HYDRAULIC DIAGRAM

Pilot operated double check valve
sandwich plate type Z2S22
NS 22    |   pmax 35 MPa   |   qmax 360 dm3/min   |   WK 433 370

TECHNICAL PARAMETERS

APPLICATION

Pilot operated double check valve type Z2S22… is used for shuting-off 
oil flow in one direction, with a possibility of controlling its opening and 
opening a free flow in the opposite direction. The valves are often used: 

 ■ to relieve a working circuit under pressure
 ■ to prevent load from falling in case of a line rapture
 ■ to prevent creep movements of blocked receivers

The valves are suitable for sandwich plate mounting in any working  
position.

DATA SHEET – OPERATION MANUAL

OPERATION DESCRIPTION

Pilot operated double check valve type Z2S22… was made by combining 
two pilot operated check valves 2 and 3, equipped with initial opening 
poppet valves 4 and 5 in one housing 1. A free flow occurs from A1 to A 
(or alternatively from B1 to B) while the flow is blocked from A to A1 (or 
alternatively from B to B1). If there is a flow in the valve e.g. from A1 to A, 
the piston 6 is moved to the right and the poppet 5 is pushed from its seat, 
followed by the full opening of the valve 3. The connection from B to B1 is 
now open. In a similar way the valve operates in the direction B to B1. The 
initial opening poppet valve causes an initial throttled decompression of 
the pressurised fluid which prevents strokes during operation of the valve. 
Pressure drop at ports A1 or B1 causes both valves to close. In order to en-
sure safe closing of the valves both user ports A1 and B1 should be connect-
ed with a return line (recommended type J of the directional spool valve).

hydraulic fluid mineral oil

required cleanliness class of oil ISO 4406 class 20/18/15

nominal fluid viscosity 37 mm2 /s at temp. 55 °C

viscosity range 2,8 ÷ 380 mm2/s

fluid temperature range (in tank) -20 ÷ 70 °C

ambient temperature range recommended -20 ÷ +50 °C
maximum -20 ÷ +70 °C

maximum operating pressure 35  MPa

check valve opening pressure 0,3 MPa

area ratio: valve surface/piston 
surface 1 : 2,8

area ratio: initial opening poppet 
valve seat surface/piston surface 1 : 13,6

weight 11,7 kg

assembly and operation requirements at www.operating-conditions.ponar.pl

detailed symbol simplified symbol

APPLICATION EXAMPLE
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CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 

OPIS DZIAŁANIA 

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA 

SCHEMAT HYDRAULICZNY 

PARAMETRY TECHNICZNE 

WN 22  pmax 35 MPa       Qmax 360 dm3/min       WK 433 370 

ciecz hydrauliczna                                          olej mineralny 

wymagana kl. czystości oleju                       ISO 4406 klasa 20/18/15 

lepkość nominalna cieczy                              37 mm2/s w temp. 55 °C 

zakres temp. cieczy (w zbiorniku)               zal. 40 ÷ 55 °C, maks. -20  ÷ +70 °C                                                                                                            

zakres temp. otoczenia                               -20 ÷ +70 °C 

maks. ciśnienie pracy                                    35 MPa 

ciśnienie otwarcia zaworu zwrotnego      0,3 MPa 

przełożenie między pow. zaworu  

a powierzchnią tłoczka                                1 : 2,8  

przełożenie między pow. gniazda kulki  

zaw. wstępnego otw. a pow. tłoczka       1 : 13,6                                     

masa                                                                11,7 kg 

 

zawór zwrotny bliźniaczy sterowany                                                               
warstwowy typ Z2S22                                                                          

Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany warstwowy typ Z2S22… jest 
stosowany do odcinania strumienia oleju przy przepływie w jednym 
kierunku, z możliwością sterowania jego otwarciem i otwieraniu 
swobodnego przepływu w kierunku przeciwnym. Najczęściej znajduje 
zastosowanie: 
▪ dla odciążenia obwodu będącego pod ciśnieniem 
▪ jako zabezpieczenie przed opadaniem obciążenia w przypadku przerwania   
  obwodu 
▪ przeciw ruchom pełzania odbiorników blokowanych 
Zawór przystosowany jest do montażu warstwowego (międzypłytowego) 
w dowolnej pozycji pracy. 

T1 P1A1 B1X1 Y1L1

T PA BX YL

strona elementu zamykającego stos

strona płyty przyłączeniowej

1 2 4 6 5 3Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S22… wykonano przez 
połączenie w jednym korpusie 1 dwóch zaworów zwrotnych sterowanych 2 
i 3 wyposażonych dodatkowo w zawory kulowe wstępnego otwarcia 4 i 5. 
W kierunku przepływu A1 do A względnie z B1 do B przepływ jest swobodny, 
natomiast z A do A1 względnie z B do B1 przepływ jest zamknięty. Jeżeli          
w zaworze mamy np. przepływ z A1 do A, to tłoczek 6 zostaje przesunięty 
w prawo i odsuwa  od  gniazda  kulkę  wstępnego otwarcia 5 a następnie 
zawór 3.  Przejście z B do B1 jest otwarte. Podobnie pracuje zawór przy 
kierunku przepływu z B1 do B. Zastosowanie zaworu kulowego wstępnego 
otwarcia powoduje wstępne dławione rozprężenie cieczy będącej pod 
ciśnieniem co zapobiega przed powstaniem uderzeń przy sterowaniu. Zanik 
ciśnienia w przewodach A1 lub B1 powoduje zamknięcie obu zaworów. W 
celu uzyskania pewnego i szczelnego zamknięcia obu zaworów należy 
połączyć przewody A1 i B1 z odpływem (zalecany typ J suwaka rozdzielacza). 

A1 B1

A B

M

Z2S22...

A B
strona płyty 
przyłączeniowej 

strona elementu 
zamykającego stos  

A1 B1

A BP TXL Y

A1 B1P1 T1X1L1 Y1

strona płyty 
przyłączeniowej 

strona elementu 
zamykającego stos  

symbol dokładny symbol uproszczony

side of the element
closing the stack

subplate side
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OVERALL AND CONNECTION DIMENSIONS

1. Holes for screws fixing the valve
2. Holes for locating pins
3. o-ring 27 × 3 – pcs. 4/set (P, T, A, B)
4. o-ring 19,2 × 3 – pcs. 3/set (X, Y, L)
5. Porting pattern – configuration of connection holes on 

subplate surface compliant with ISO 4401 standard; desig-
nation ISO 4401-08-07-0-94 (CETOP08); fixing screws 
M12 × L*– 10.9 acc. to PN – EN ISO 4762 pcs 6/set must be or-
dered separately; tightening torque Md = 105 Nm

6. Subplate surface required

NOTE:
(*) – required length of the screws L is related to type and the 
number of sandwich-mounted hydraulic elements.

Z2S22 |    WK 433 370 02.2019

WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE 

2/4

  1.       Otwory pod śruby mocujące zawór 
  2.       Otwory pod kołki ustalające 

  3.       Pierścień uszcz. o-ring 27 × 3 – szt. 4/kpl. (P, T, A, B) 
  4.      Pierścień uszcz. o-ring 19,2 × 3 – szt. 3/kpl. (X, Y, L)  
  5.       Konfiguracja otworów powierzchni płyty przyłącze-   
            niowej zgodna z normą ISO 4401; oznaczenie 
            ISO 4401-08-07-0-94 (CETOP08); śruby mocujące 

            M12 × L*– 10.9 wg PN – EN ISO 4762 (PN/M – 82302) 
            szt. 6/kpl dostarczane sa na oddzielne zamówienie;    
            moment dokręcenia Md = 105 Nm   
  6.      Wymagany stan powierzchni płyty przyłączeniowej 
 
  UWAGA: 
  (*) – wymagana długość śrub L jest zależna od typu i ilości     
  zamontowanych warstwowo elementów hydraulicznych 

strona elementu zamykającego stos

strona płyty przyłączeniowej
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PERFORMANCE CURVES

measured at viscosity  ν = 41 mm2 /s and temperature t = 50 °C

HOW TO ORDER

1

22
2 3

−Z2S

1  nominal size
NS 22 =  22 

 

2  series number
(22 ÷ 29) - connection and instalation 
dimensions unchanged =  2X  
series 22 =  22

3  further requirements = *
(to be agreed with the manufacturer)

SUBPLATES AND FIXING SCREWS

Subplates must be ordered according to Data Sheet WK 491 800.

Subplate symbols:
G151/01 – threaded connections P, T, A, B – G1; X, Y, L – G¼
G154/01 – threaded connections P, T, A, B – G1 ¼; X, Y, L – G¼
G156/01 –threaded connections P, T, A, B – G1 ½; X, Y, L – G¼

Subplate and fixing srews M12 × L*– 10.9 acc. to PN – EN ISO 4762 
pcs 6/set must be ordered separately.
Tightening torque Md = 105 Nm.

NOTE:
The subplate symbol in bold indicates the preferred version 
available in short delivery time

Flow resistance curves

performance curves Δp (Q); flow direction:
A1 → A;  B1 → B                      A → A1;  B → B1

02.2019Z2S22 |    WK 433 370 3/4

CHARAKTERYSTYKI 
dla lepkości cieczy hydraulicznej ν =41 mm2/s i temperatury t = 50 °C 

charakterystyki oporów przepływu 

SPOSÓB ZAMAWIANIA 

2 3

Z2S

WN 22 =                                                     22
 1 wielkość nominalna

(22 - 29) - niezmienne wymiary
2 numer serii konstrukcyjnej 3 dodatkowe uwagi = *

         (uzgodnione z producentem)

_
1

22

przyłącza i zabudowy =         2X
seria 22 =                                                       22
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wykresy charakterystyk ∆p (Q); kier. przepływu:
A1 → A; B1 → B A → A1; B → B1

PŁYTY PRZYŁACZENIOWE I ŚRUBY MOCUJĄCE 

Płyta przyłączeniowa i śruby do montażu zaworu M12 × L*– 10.9 wg 
PN – EN ISO 4762 (PN/M – 82302) – szt. 6/komplet dostarczane są 
na oddzielne zamówienie. Moment dokręcenia śrub Md = 105 Nm.  
 

Płyty przyłączeniowe należy zamawiać wg karty katalogowej WK 491 800. 
 Symbole płyt:  
G151/01 – przyłącza gwint. P, T, A, B – G1; X, Y, L – G1/4        
G154/01 – przyłącza gwint. P, T, A, B – G1 1/4; X, Y, L – G1/4         
G156/01 – przyłącza gwint. P, T, A, B – G1 1/2; X, Y, L – G1/4  

Symbol płyty oznaczony drukiem pogrubionym oznacza preferowaną wer- 
sję wykonania dostępną w krótkim terminie dostawy. 
 

UWAGA: 
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CONTACT 

PONAR Wadowice S.A.
ul. Wojska Polskiego 29
34-100 Wadowice

phone +48 33 488 21 00
www.ponar-wadowice.pl


