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Всички илюстрации, технически данни, размери (в мм) и тегла (посочени в кг) са необвързващи. Подлежи на промяна.

E

Характеристики

Материал и Технически Характеристики

12) Тяло(1), капак (2) от сферографитен чугун, с епоксидно 
прахово покритие отвън и отвътре съгласно GSK (виж стр.4)
3) Клин от месинг, капсолиран с вулканизиран еластомер
годен за питейна вода.
4) Шпиндел от дуплекс неръждаема стомана с валцувана
резба.
5) Лагер на шпиндела, изработен от месинг.
6) O-пръстен от еластомер.

Шибърни кранове с меко уплътнение на клина, с гладък
проходен канал.
Присъединяване с фланци.
или с ISO-фитинги за ПЕ/ПВЦ тръби.
или с вътрешна резба.
или с ПЕ накрайници.
или на резба и с дренажен изход.
два О-пръстена от корозионно устойчив материал.
Лагер на шпиндела, изработен от месинг.
Резба на капака за сигурна връзка с шиша.
Подходящ за подземен монтаж.
Допълнителен пръстен, защитаващ резбата от корозия.

Материал и Технически Характеристики

Спирателни кранове от полимер / POM

Шибърни кранове с меко уплътнение на клина, с гладък
проходен канал.
Присъединяване с ISO- фитинги- бърза връзка към 
ПЕ тръби.
или с Hawle-Fit муфи.
или с външна резба.
или с вградени PE тръби 100 / SDR 11, под налягане
Подходящи за подземен монтаж.
Капак и тяло от полимер, свързани чрез ротационно 
заваряване.
Два О-пръстена за уплътняване на шпиндела.
Лагер на шпиндела, изработен от месинг.
Защита от претоварване.
Резба на капака за здрава връзка с шиша.
Подходящи за подземен монтаж.

Спирателни кранове от сферографитен чугун

Подходящи за Подземен Монтаж

1) Тяло от полимер / РОМ. 
2) Клин от месинг, капсолиран с вулканизиран еластомер, 
годен за питейна вода.
3) Шпиндел от дуплекс неръждаема стомана с валцувана резба.
4) Лагер на шпиндела, изработен от месинг.
5) O-пръстен от еластомер.
6) Долно уплътнение от еластомер.
7) Защита от претоварване от неръждаема стомана.
8) Защитен уплътнител от еластомер.
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Тротоарни Спирателни Кранове
Преглед
                                                    


