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A

Характеристики

• Шибърен спирателен кран с меко уплътнение на
   клина съгласно EN 1171, EN 1074-1 и EN 1074-2;
• с гладък, свободен проходен канал;
• присъединяване с вградени фланци,
• или с гладки чугунени накрайници,
• или с вградени муфи за PЕ тръби (Система 2000),
• или с байонетни муфи (Система BAIO),
• или с PE накрайници,
• или с VRS муфи за чугунени тръби,
• версии Комби-T, Комби-III, Комби-IV, Хавле-Комбифлекс
• Водач на клина с висока характеристика на плъзгане;
   Оптимално направен дизайн, гарантиращ минимално
   износване и минимална сила при триене
• Клиновата гайка има дълга резба, позволяваща голямо
   натоварване на въртящия момент
• O-пръстени и уплътнения, вмъкнати в некородиращ
   материал от всички страни; заменяеми до DN 200 под
   налягане (съгласно ISO 7259), от DN 250 и нагоре се
   подменят без налягане;
• Защитна лента на ръбовете предпазва по време на
   транспортиране и съхранение
• Фрикционни шайби (DN 50 до DN 200) и сачмени лагери
   (DN 250 до DN 600) гарантират работа на шпиндела с 
   най-малко триене
• 100% подходящ за подземен монтаж

Материал / технически характеристики

1, 2   Корпус(1), капак(2), центриращ фланец (16) от ковък чугун, с вътрешно и външно епоксидно прахово покритие
3      Клин от ковък чугун, изцяло гумиран с вулканизиран еластомер
4      Водач на клина от износоустойчива пласмаса
5      Гайка на клина от месинг, устойчив на образуване на цинковo покритие
6      Шпиндел от дуплекс неръждаема стомана с нарязана резба и плоско валцувана повърхност против триене
7      Носещ О-пръстен от месинг
8      О-пръстени и уплътнения (fr от DN 200) от еластомер
9      Задно уплътнение от еластомер
10     Предпазен пръстен от еластомер
11     Уплътнение на капака от еластомер
12     Скрити болтове, покрити с уплътнение и восък, осигуряващи пълна защита от корозия
13     Защитна лента на ръбовете от PE
14     Сачмен лагер с постоянно смазване от размер DN 250
15     Центриращ пръстен от POM
17     Центриращо уплътнение на фланеца от еластомер
18     Задържащ пръстен от POM
19     Фрикционни шайби от POM
20    Уплътняваща смес, защита от корозия на резбата

DN 50 - 200 Лагер на шпиндела на фрикционни шайби
DN 250 - 600 Лагер на шпиндела върху сачмен лагер
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E2 Шибърни кранове


