ISIFLO SPOJKY
ISIFLO speciální rozměry
Technický popis
Použití:
1. spojky bezzávitové spojování plastového
potrubí staré rozměrové řady
2. spojky pro bezzávitové spojování
ocelového (pouze na nové potrubí)
a plastové potrubí
Médium:
pitná a užitková voda, plyn
Max. prov. tlak:
voda - 16 bar
plyn - 4 bar

obj.č. 2.1.100

T-100
spojka na staré záv. řady PE
(nebo oc. potrubí) a stand.
plast. potrubí

obj.č. 2.1.110

T-110
spojka na star. záv. řadu PE
nebo ocel. potrubí s vnějším
závitem

Max. prov. teplota: 70 °C

obj.č 2.1.100

T-100
spojka na starou
závitovou řadu PE,
ocelové potrubí

obj č 2.1.116

T-116
spojka na star. záv. řadu
PE nebo ocel. potrubí
s vnitřním závitem

Specikace materiálu
těleso

patent. mosazná slitina RA 450

matice

patent. mosazná slitina RA 450

svěrný kroužek

nerezová ocel

přítlačný kroužek

nerezová ocel

těsnění

NBR

obj.č. 2.1.142

T-142
adaptér na kovové i značně zkorodované potrubí
(nutno použít ve spojení s ISIFLEM obj. č. 2.1.100, 2.1.101 aj.)

Přednosti výrobků
Jediný systém použitelný na staré rozměrové řady PE
Systém umožňuje bezzávitový přechod z PE potrubí na ocelové potrubí
Unikátní složení a metoda zpracování patentově chráněné mosazi RA 450 je výsledkem více
než stoletých zkušeností s výrobou mosazi a zaručuje vysokou protikorozní odolnost spojek
ISIFLO
Tvar zubů svěrného kroužku umožňuje nasunout spojku na PE potrubí bez nutnosti úpravy hran
potrubí frézkou – není potřeba speciální nářadí
Prodloužený tvar matky zajišťuje lepší vedení potrubí a i při velkém vychýlení potrubí zůstává
ISIFLO spojka těsná
T 142 lze použít i na silně zkorodované kovové potrubí, kde nelze vyříznout závit
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T 100 - speciální rozměrová
řada

D1

D2

Obj. č.
2.1.100.2120
2.1.100.2725
2.1.100.3434
2.1.100.4240
2.1.100.4950
2.1.100.6063

D1
21
27
34
42
49
60

D2
20
25
32
40
50
63

T 100 - speciální rozměrová
řada

D2

R2

Obj. č.
2.1.116.2112
2.1.116.2734
2.1.116.341
2.1.116.42114
2.1.116.49112
2.1.116.602

D
21
27
34
42
49
60

R2
1/2“
3/4“
1“
1 1/4“
1 1/2“
2“

D

Spojka pro bezzávitové spoje potrubí - slouží k jednoduchému
spojení dvou rour stejné dimenze bez použití trubkového závitu.
Průměry D1 a D2 jsou uzpůsobeny tak, aby z jedné strany
bylo možné připojit plastovou rouru standardní řady a z druhé,
buď plastovou rouru staré rozměrové řady, nebo rouru
ocelovou. Spojka je z obou stran osazena ISIFLO systémem pro
bezzávitové spoje.

D1

T 116 - speciální rozměrová
řada

Obj. č.
2.1.100.2121
2.1.100.2727
2.1.100.3434
2.1.100.4242
2.1.100.4949
2.1.100.6060

D1
21
27
34
42
49
60

D2
21
27
34
42
49
60

Spojka pro bezzávitové spoje potrubí - slouží k jednoduchému
spojení dvou rour stejné dimenze bez použití trubkového závitu.
Průměry D1 a D2 jsou uzpůsobeny tak, aby bylo možné z obou
stran připojit rouru ocelovou, popř. plastovou staré rozměrové
řady. Spojka je z obou stran osazena ISIFLO systémem pro bezzávitové spoje.

Redukovaná spojka ze závitového na bezzávitový spoj potrubí z jedné
strany má vnitřní trubkový závit, z druhé strany je osazena ISIFLO
systémem pro bezzávitové připojení roury vyšší dimenze. Průměr
D je uzpůsoben tak, aby bylo možné připojit buď plastovou rouru staré
rozměrové řady nebo rouru ocelovou.

T 142 - adaptér pro kovové
potrubí

M

Obj. č.
2.1.142.2534
2.1.142.321
2.1.142.40114
2.1.142.50112
2.1.142.632

M
25
32
40
50
63

D
27
34
42
49
60

D
Adaptér pro ocelové (i zkorodované) trubky. Z jedné strany má metrický
závit pro našroubování do příslušné ISIFLO spojky, z druhé strany je
osazen ISIFLO sytémem pro bezzávitové připojení ocelové trubky, která
může být i zkorodovaná. Z ISIFLO spojky nejprve vyšroubujeme původní
matici a vyjmeme svěrný a přítlačný kroužek - ponecháme pouze pryžové
těsnění. Místo těchto dílů našroubujeme adaptér T 142 a dotáhneme.
Montáž ocelového potrubí provádíme stejným způsobem, jako u trubek
plastových.

T 110 - speciální rozměrová
řada

R1

D

Obj. č.
2.1.110.2112
2.1.110.2734
2.1.110.341
2.1.110.42114
2.1.110.49112
2.1.110.602

D
21
27
34
42
49
60

R1
1/2“
3/4“
1“
1 1/4“
1 1/2“
2“

ISIFLO
světová jednička
ve spojkách na
potrubí

Spojka ze závitového na bezzávitový spoj potrubí - z jedné
strany má vnější trubkový závit, z druhé strany je osazena ISIFLO
systémem pro bezzávitové připojení roury stejné dimenze.
Průměr D je uzpůsoben tak, aby bylo možné připojit buď
plastovou rouru staré rozměrové řady nebo rouru ocelovou.
VOD-KA si vyhrazuje právo měnit data sloužící k technickému pokroku výrobků.
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