VENTILY

ŘADA 3RC: 3RC/ 5LRC

ŘADA P-33: P-33 a P-33DK

POUŽITÍ

POUŽITÍ

Bronzový rychlospojný ventil a klíč

Plastový rychlospojný ventil a klíč

Rychlospojný ventil je určený k umístění pod zem
a umožňuje odběr vody ze systému pro aplikace od
zahrad až po městské parky. Umisťují se do úrovně
s terénem a umožňují napojení nadzemního
postřikovače nebo odběr vody hadicí.

Tento rychlospojný ventil
umožňuje snadný přístup k vodě
z podzemního trubního vedení a
může být použit v kombinaci
s hadicí pro ruční zavlažování nebo
čištění chodníků, cestiček, atd.

VLASTNOSTI

• Bronzové tělo
• Klíč se vloží shora do ventilu. Otočením klíče se
ventil otvírá a zavírá.
• Pevné víčko z termoplastu
• Nerezová pružina ventilu zabraňuje unikání vody z ventilu

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE

SPECIFIKACE

3RC

5LRC

ROZMĚRY
3RC

5LRC

Průtok. 3,0 až 4,0 m3/h
Tlak: 0,4 až 8,6 baru

Výška: 10,8 cm

Průtok: 7,0 až 16,0 m3/h
Tlak: 0,4 až 8,6 baru

3RC: ¾“ (20/27) vnitřní závit,
termoplastické víčko
33DK: klíč ¾“ (20/27) vnější a
½“ (15/21) vnitřní závity

Výška P-33 rychlospojného ventilu: 13,8 cm
Výška P-33DK: klíč pro P-33

5LRC:1“ (26/34) BSP vnitřní závit,
uzamykatelné gumové víčko
55K-1: klíč 1“ (26/34) BSP vnější
závit

PARAMETRY:

MODELY

P-33: rychlospojný ventil
P-33DK: klíč pro P-33

PARAMETRY

Tlaková ztráta na ventilu
3RC
m3/h
3,0
4,0

Maximální pracovní tlak: 6,2 baru
Ventil: ¾“ (20/27) vnější závit
Klíč: ¾“ (20/27) vnější závit

ROZMĚRY

Výška: 14,0 cm

MODELY

• Používá se v kombinaci s klíčem
P-33DK (rýhovaná rukojeť)
• Pouzdro ventilu provedeno z plastu Delrin
• Ventil složen ze dvou částí, klíč z jedné
• Nerezová pružina
• Zacvakávací víčko chrání před vnikáním nečistot
• Odolný plast s ochranou proti UV

tlaková ztráta
-0,25 bar
-0,42 bar

DOPLŇKY

2049: klíč pro uzamykání víčka u
5LRC

5LRC

m3/h
7,0
8,0
9,0
10,0
12,0
14,0
16,0

Tlaková ztráta na ventilu
P-33
tlaková ztráta
0,30 bar
0,40 bar
0,50 bar
0,61 bar
0,85 bar
1,15 bar
1,48 bar

m3/h
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

ŘADA SH: SH-0 a SH-2

PSH-0

POUŽITÍ

POUŽITÍ

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

Mosazná otočná koncovka hadice
Otočné koncovky se nasazují na klíče 33DK / 55K-1. Hadice může být otočena do
kteréhokoliv směru – plných 360°, bez vytvoření smyčky na hadici.
• Mosazná
• Těsnění O-kroužkem
• Používá se s klíči 33DK / 55K-1

SPECIFIKACE
SH-0

Vstupní ¾“ (20/27) vnitřní závit
Výstupní ¾“ (20/27) vnější závit

tlaková ztráta
< 0,1 bar
-0,13 bar
-0,18 bar
-0,23 bar
-0,29 bar
-0,35 bar

Plastová otočná koncovka hadice
Koncovka PSH-O se připevní na klíč P-33DK a umožní otáčení hadice do
kteréhokoliv směru – plných 360° bez vytvoření smyček na hadici.
• Těsnění O-kroužkem
• Používá se ke klíči P-33DK

SPECIFIKACE

¾“ (20/27) vstupní vnitřní závit
¾“ (20/27) výstupní vnější závit

SH-2

Vstupní 1“ (26/34) vnitřní závit
Výstupní 1“ (26/34) vnější závit

MODEL
PSH-O

MODELY

SH-0: otočná koncovka hadice ¾“ (20/27) SH-2: otočná koncovka 1“ (26/34)
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