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Характеристики

Шибърен кран с меко уплътнение на клина с оптимален 
проход на потока.
Подходящ за отводняване на тръби, които могат да
замръзнат напр. тръби за напояване и др. При подземен 
монтаж, почвата трябва да е добре отводнена или да има 
напр. дренажна шахта.
Автоматичното дрениране на почва когато крана е напълно
затворен. Няма дрениране, при частично или напълно 
отворено състояние.
НЕ е подходящ за обекти при които има подпочвените води, 
дренажното устройство трябва да бъде разположено над 
нивото на водите. Няма защита от обратен поток.

Вътрешната резба е снабдена с пръстен за защита от 
корозия и предотвратяване на корозия.

Стандартен модел: без ръчно колело и шиш за регулиране
Специални модели: по запитване.

No. 2491                                    

Материал и Технически характеристики

Клин от месинг покрит с вулканизиран еластомер.
Дрениращо устройство от хромиран месинг.

Подходящи Аксесоари

Аксесоари: виж страница J1/2

Ръчно колело:
Шиш за ръчно управление:

Улично гърне:

Удължител за шиш:
Накрайник за шиш:

No. 7800
No. 9101
No. 9601
No. 1550, No. 1650
No. 1850, No. 1851K
No. 7820
No. 2156, No. 2157, 
No. 2158

фиксира
телескопично
фиксирано
телескопично
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Кат.
№

Модел (PN)
Диаметър/DN

вътрешни  резби от двата края, 
автоматично дренажно устройство 

1" 1¼" 1½" 2"

Тротоарен спирателен кран от чугун
с дрениращо устройство
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Посока на потока

отводнителен 
изход

“Затворен”“Отворен”

Максимална сила при отваряне: 40 Nm Максимална сила при отваряне: 40 Nm

L H H1 a c Ø d1

¾" 115 207 41

10,3 20 16

2,40

1" 115 207 41 2,30

1¼" 130 243 50 3,90

1½" 130 243 50 4,00

2" 140 243 50 4,50

DN  съгласно  
(ISO 228)

Кран Шпиндел
Тегло/кг

Тротоарен спирателен кран от чугун
с дрениращо устройство
                                                    
No. 2491
Обърнете внимание на посоката на монтажа (стрелката). Дренаж само когато крана е напълно затворен: 
Имайте предвид, че дренажният отвор трябва да бъде разположен над нивото на подпочвените води в случай на подземен
монтаж (няма защита от обратен поток!)
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