Adaptéry a príslušenstvo
0251SK April 2014
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Príslušné normy
EN 1254-2
Meď a časti z medi – spoje – zverné spoje pre medené rúrky
EN 1254-4
Meď a časti z medi – spoje – kombinované spoje

R178

Použitie
V systémoch rozvodov vody a vykurovania z medených rúrok môže byť
použitý tento adaptér ako jeden z viacerých možných spôsobov spájania.

Technické údaje
• Max. prevádzková teplota 110 °C
• Max. prevádzkový tlak 10 bar
• Tesniace prvky: O-krúžok „čierny“ (EPDM „potravinársky“) zodpovedá EN
681-1 pre distribúciu pitnej vody (P51RN).

Rozmery a katalógové označenie
Bližšie informácie o typoch, rozmeroch a katalógových číslach sa nachádzajú
v platnom katalógovom cenníku.
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1) matica
2) zverný krúžok
3) O – krúžok vnútorný
4) redukcia
5) O – krúžok vonkajší
1. Rúrka musí byť delená kolmo na os pomocou naradia k tomu určeného.
2. Nasadíme na rúrku maticu a následne zverný krúžok kužeľovou stranou
smerom k matici.
3. Namažeme tesniace časti adaptéra z dôvodu predĺženia životnosti O –
krúžkov a bezproblémovej montáže.
4. Vsadíme O – krúžok vnútorný do osadenia redukcie (ako na obrázku) alebo
do fitingu, armatúry, kde bude rúrka pripojená.
5. Vsunieme rúrku do redukcie alebo do fitingu, armatúry.
6. Nakoniec pristúpime k utiahnutiu matice.
Upozornenie!
Nadmerným utiahnutím je riziko poškodenia jednotlivých
komponentov adaptéru, rúrky, fitingu.
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Ďalšie informácie

nájdete na www.giacomini.sk alebo kontaktujte technické oddelenie: +421 41 7645 223 info@giacomini.sk
Tento prospekt má informatívnu hodnotu. Firma Giacomini si vyhradzje právo kedykoľvek a bez predchádzajúcich upozornení previesť zmeny na tu uvedený produkt z technických alebo
obchodných dôvodov. Informácie obsiahnuté v tomto technickom prospekte nezbavujú užívateľa povinnosti prísne dodržiavať existujúce platné normy a predpisy. Reprodukovanie, a to i
čiastočné, je zakázané bez predchádzajúceho písomného povolenia výrobcu. Výrobca: Giacomini S.p.A., Via per Alzo, 39 - 28017, San Maurizio d”Opaglio (NO), Taliansko
Dovozca pre SR: Giacomini Slovakia s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina.
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