
Vodomerná zostava pre osadenie domových vodomerov

Použitie: slúži pre osadenie domových vodomerov pomocou konzoly a teleskopického šroubenia.
                Teleskopické šroubenie vymedzuje rôzne dåžky vodomerov.

Materiál: 
1. základný nosný rám - nehrdzavejúca oce¾ (1.4301)
2. teleskopický mosadzný uzáver so závitovým pripojením na vodomer, 
    na opaènom konci ventilu prítlaèný spoj (koncovka), pre napojenie rúry PE-HD PE 100 
    - mosadz odzinkovaná (Cu Zn 36 Pb As)
3. závitový spoj umožòuje plombovanie vodomeru (nehrdzavejúcim drôtom alebo plastovou plombou) - mosadz
4. spätný ventil s vnútorným závitom - mosadz
5. vsuvka s vonkajšími závitmi - mosadz
6. gu¾ový uzáver s odvodòovacím zariadením - mosadz 

Vodomerná zostava je zmontovaná na pevno, tesnenie závitových spojov je zabezpeèené teflónovou páskou.   
           .
Prevádzkový tlak: 16 bar.

Vodomernú zostavu je možné dodáva• pre vodomery - DN-20 (VM 3/5, MN-QN 2,5)
                                                                                       - DN-25 (VM 7/10, MN-QN 3,5, MN-QN 6)
Iné rozmery na vyžadanie.

VODOMERNÁ ZOSTAVA
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Zoznam jednotlivých dielov

1. ventil teleskopický
2. držiak
3. šroubenie k vodomeru
4. spätná klapka
5. vsuvka
6. ventil gu¾ový s odvodnením
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Vodomerná zostava pre osadenie domového vodomeru
stavebná dåžka 165 - 190 mm

Použitie: slúži pre osadenie domového vodomeru pomocou konzoly s teleskopickým šroubením, ktoré vymedzuje 
                rôzne prevedenia vodomerov.

Materiál: 
1. gu¾ový ventil bez odvodnenia - mosadz poniklovaná 
2. šroubenie teleskopické - mosadz
3. prevleèná matica G 1" - mosadz
4. ventil gu¾ový s odvodnením - mosadz poniklovaná 
5. základný nosný rám - nehrdzavejúca oce¾ (1.4301)

Teleskopickým šroubením je možné zmeni• stavebnú dåžku pre montáž vodomer na 165 - 190 mm.

Prevádzkový tlak: 16 bar.

Súèas•ou dodávky je: bralenové tesnenie 2 ks
                                    plomba 2 ks
                                   oce¾ové kotviace skrutky 8 x80 

VODOMERNÁ ZOSTAVA

21 3 5

Zoznam jednotlivých dielov

1. gu¾ový ventil bez odvodnenia
2. šroubenie teleskopické
3. prevleèná matica
4. gu¾ový ventil s odvodnením
5. nosný rám

typ VS - 165 - 190
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