
S

2,5

2,3

12

12

5/4” / 5/4” 1452512032

1”/ 1” 1452510525 *

[kg][mm]

Masa/

Weight
HmLDN G

[cal]

Zasuwa z gwintami wewnętrznymi
z miękkim uszczelnieniem

Soft wedge gate with threaded end

5,9146/4” / 6/4” 2302518040

7,7142” / 2” 2402520050
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nr kat. 210/ cat. no. 210



Zaślepka śruby/

Screw stopper

Zaślepka transportowa/

Transport stooper

Śruba/ Screw

Pierścień uszczel

Packing ring

./

Guma/ Rubber  EPDM, NBR

PN-ISO 1629

Pierścień uszczel

Packing ring

./

Stainless steel X5CrNi18-10

PN-EN 10088-1

Pierścień zabezp

Stopper ring

./

EPDM, NBR, PN-ISO 1629
Uszczelka pokrywy/

Cover gasket

Mosiądz/ Brass

PN-EN 1082
Tuleja/ Sleeve

Trzpień/ Spindle

Klin/ Wedge

Stal nierdzewna/ Stainless steel

X20Cr13 PN-EN 10088-1:2007

Mosiądz / Brass PN-EN 1982 żeliwo

szare/ grey cast iron EN-GJL-250,PN-EN

1561, żeliwo sferoidalne/ nodular cast

iron EN-GJS-500/ , PN-

EN 1563,   EPDM,  NBR, PN-ISO 1629

EN-GJS-400-15

Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne / Grey

cast iron ora nodular cast iron

EN-GJL 250, PN-EN 1561

EN-GJS 400-15, PN-EN 1563Pokrywa/ Cover

Korpus/ Body

No.

1

2

Część/ Part Materiały/ Material

3

4

5

6

7

8

Guma/ Rubber EPDM, NBR

PN-ISO 16299

Stal nierdzewna / Stainless steel A2

PN-EN ISO 401710

Polipropylen/ Polypropylene

DIN 798411

Parafina/ Paraffin
12

Materiały i cechy konstrukcyjne:

Dane techniczne:

EN-GJS 400-15 wg PN-EN 1563

Uszczelki wykonane są z gumy EPDM, NBR. Kształt uszczelki

(występy pół-oringowe) zapewniają dobre przyleganie i szczelność nawet w

przypadku niewielkich miejscowych odkształceń rurociągu powstałych w

wyniku obciążeń.

Śruby ściągające, nakrętki, podkładki są ocynkowane lub nierdzewne.

Zabezpieczenie przed korozją: farba proszkowa epoksydowa RAL 5005 lub RAL

5015 grubość 250µ

przystosowane są do montażu na rurze rurociągu.

Po montażu zaleca się sprawdzić i upewnić się o prawidłowym jej

zamontowaniu zmontowana przez producenta jest gotowa do

montażu na instalacji. Jakiekolwiek prace związane z demontażem elementów

uszczelnienia mogą spowodować utratę jej szczelności.

Przeznaczenie:

Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa szaregoEN-GJL250zgodnie z EN1561 lub

żeliwa sferoidalnego z zewnątrz i wewnątrz

epoksydowane.

długość zabudowy wg rysunku

połączenie gwintowe wg PN-EN 10226-1

ciśnienie robocze PN16

Temperatura czynnika do 70°C

m.

Zasuwy   210 gwintowanej

.  Zasuwa 210

Zasuwy 210

h.

przeznaczone są do instalacji wodociągowych, zwłaszcza do wody

pitnej, do instalacji przemysłowyc Mogą być używane w instalacjach

nadziemnych i podziemnych na rurociągach ułożonych poziomo lub pionowo

jako armatura przyłączeniowa

Zamawianie/ Materiał:

Przykład/ Example:

Nr; DN; materiał; PN

210; DN32; GJL-250, EPDM PN16
Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów

Due to the constant development of our company, we reserve the right to make modifications to the products..
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Materials and design features:

Technical data:

Application:

Body, cover - grey iron cast EN-GJL-250 acc. EN1561 or nodular cast iron

EN-GJL-400-15 acc. PN-EN1563 outside/inside epoxy.

Gaskets made of EPDM/,NBR rubber. The shape of the gasket (half-o-ring

shoulders) enables an easy contact to a pipe even in places with its slight

deformations arisen from loading.

Screws, nuts, washers – galvanized or stainless steel

Dimensions acc. drawings

Thread connections acc. PN-EN 10226-1

Working pressure PN16

Medium temperature up to 70C

Protection against corrosion: epoxy powder paint RAL 5005 or RAL 5015

thickness 250 µm

Valves 210 adjusted to the assembly on the threaded pipe of the pipeline.

Then it is advised to check and ensure about its correct installation. The

valve 210 mounted by a producer is ready to be assembled on the

installation. Any works in disassembly of the sealing elements can cause

loss of its tightness.

Valves 210 adjusted to potable water , water and industrial  installations;

might be used on the pipelines in overground/ underground installation,

placed horizontally/vertically as connecting fittings.


