ŠOUPÁTKO PRO DOMOVNÍ PěÍPOJKY
PROFI-ISI šoupátko domovní litinové s vnČjším
závitem a pĜechodkou pro PE potrubí
Technický popis
Použití:
uzavírací armatura pro domovní pĜípojky

obj. þ. 5.8

PROFI-ISI šoupátko domovní litinové s vnČjším
závitem a pĜechodkou pro PE potrubí

Médium:
pitná a užitková voda
Max. provozní teplota: 70 °C
Zkušební tlak:
ŠoupČ s vodou dle DIN 3230, díl 4
sedlo - 10 bar
tČlo armatury - 15 bar
Max. provozní tlak: 10 bar
VĜeteno:
nestoupavé, s jehlanovým þtyĜhranem podle
SMS 1252
ZpĤsob pĜipojení:
vnČjší trubkový závit a ISIFLO spojka pro
bezzávitové pĜipojení plastového potrubí
Povrchová ochrana:
vnČ a vnitĜnČ nanesený práškový epoxid
o min. tloušĢce 250 m dle GSK, na pĜání
možno dodat s vnitĜní emailovou ochranou

PĜednosti výrobku
Kompletní výrobní program pro Ø PE potrubí pĜípojky 32, 40 v tvárné litinČ
Kompaktní design bez zbyteþných spojĤ eliminuje místa možných únikĤ vody a pĜípadných
poruch
Integrovaná mosazná spojka pro PE potrubí a vnČjší závit pro napojení do pasu umožĖuje
snadnou a rychlou montáž domovní pĜípojky
OsvČdþené litinové tČlo s epoxidovou povrchovou ochranou zajišĢuje dlouholetou životnost
šoupátka
Kompletní vulkanizace klínu šoupátka, vícenásobná ucpávka vĜetene, nerezové šrouby mezi
tČlem a víkem jsou zárukou jeho vysoké odolnosti proti korozi, což zajišĢuje dlouhodobou
funkþnost, bezporuchovost a životnost této armatury
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Specifikace materiálu
YĜeteno

QHUH]RYiRFHOý

7 zpČWQpWČsnČní

SU\å(3'0

VWČraþ

SU\å 1%5

ãURXE\WČlesa

QHUH]RFHO $

³2´NURXåHN NV

SU\å 1%5

WČsnČQtNU\WX

SU\å 1%5

NOX]QpORåLVNR

polyamid

NOtQ

NU\W

WYiUQiOLWLQD*-6GOH(1

NRUR]LY]GRUQiPRVD]&=
SRYXONDQL]RYiQR(3'0

NOX]QpORåLVNR

NRUR]LY]GRUQiPRVD]&=

WČleso
PDWND

WYiUQiOLWLQD*-6GOH(1
NRUR]LY]GRUQiPRVD]&=

]iNXVQêNURXåHN

$FHWDO

WČVQČQt

(3'0

9KRGQpSĜtVOXãHQVWYt
RYOiGiQtãRXSČWH
UXþQtRYOiGiQtUXþQtNROHþNRobj. þ. 7.3.X
(852]HPQtVRXSUDYD
obj. þ. 7.7.3.xxx
QDSRMHQtQDSRWUXEt
OLWLQRYp
QDYUWiYDFtSDV5$3,'2
obj. þ
QDYUWiYDFtSDV5$3,'2SODQåHWD
obj. þ
QDYUWiYDFtSDV52&.Y
obj. þ
QDYUWiYDFtSDV52&.YVSODQåHWRX
Y
obj. þ
SODVWRYp

QDYUWiYDFtSDV3/$67,.
obj. þ
QDYUWiYDFtSDV3/$67,. s SODQåetou
obj. þ. ..

Poznámka: v případě, že během dopravy nebo montáže dojde k poškození povrchové ochrany výrobku; nebo nedojde k překrytí nechráněných
závitů odpovídajícím protikusem; je nutné provést opravu povrchové ochrany armatury (izolaci) vhodným způsobem, tak aby nedocházelo
k poškození výrobku korozí. Vhodná je schválená izolace, bandáž určená pro kovové materiály a podobně.
Pro snazší nasunutí PE potrubí do spojky doporučujeme zkosit hrany a použít schválený mazací/kluzný přípravek.
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AVK VOD-KA si vyhrazuje právo měnit data sloužící k technickému pokroku výrobků.
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