Zasuwy do przyłączy domowych

z żywicy POM, obustronnie z kielichem Hawle-FIT do rur PE
Nr kat. 2631

Cechy konstrukcyjne
• Klin z nawulkanizowaną powłoką elastomerową z gładkim
i wolnym przelotem
• Przeznaczona do rur PE zgodnych z EN 12201 | do PN 16, 		
temperatura medium: do 30°C
• Połączenie skręcane kielicha Hawle-Fit z rurą PE
• Dostarczana zasuwa jest gotowa do montażu, co oznacza 		
brak konieczności odkręcania nakrętki przed wprowadzeniem
rury
• Wszystkie części wykonane z materiałów odpornych na korozję
• Maksymalny dopuszczalny moment uruchamiający: 80 Nm
• Łatwy demontaż bez użycia specjalistycznych narzędzi
• System uszczelnienia: profile gumowe klina przy zamykaniu 		
osadzają sie w korpusie „bez tarcia”; nie zachodzi ścieranie, 		
przez co element uszczelniający nie zużywa się
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• Szczegółowe informacje techniczne o kielichach Hawle-FIT
patrz str. K 2/1
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Wykonanie standardowe: bez kółka ręcznego i obudowy
Wykonania specjalne:
na zapytanie
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Dane techniczne
1

Nakrętka dociskowa kielicha z POM

2

Uszczelka wargowa z elastomeru
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Pierścień zaciskowy z POM
Nr kat.
2631

Oferta uzupełniająca

Wykonanie
obustronnie z kielichem
Hawle-Fit do rur PE

PN

patrz str. J 1/2

Kółko ręczne		
Obudowy
sztywna
		
teleskopowa
Skrzynki uliczne
sztywna
		
teleskopowa
Przedłużacz wrzeciona		
Osłona czopa czworokątnego
			
Cęgi		
Spray do montażu		
Tuleja wzmacniająca		

nr kat. 7800
nr kat. 9101				
Dla PE 80 i PE 100: SDR 17,6 i 17
nr kat. 9601
zalecamy użycie tulei wzmacniających
nr kat. 1650
nr kat. 1850
nr kat. 7820
nr kat. 2156, nr kat. 2157,
nr kat. 2158
nr kat. 6050
nr kat. 3443
nr kat. 6031
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Odpowiadające wyposażenie:

Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
tel.: 61 81 11 400 - fax: 61 81 11 413

Średnica nominalna/DN

PE 80:
SDR 7,4 - SDR 17,6
PE 100: SDR 11 - SDR 17

ul. Piaskowa 9 - 62-028 Koziegłowy
www.hawle.pl - info@hawle.pl

J 6/1

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

Zasuwy do przyłączy domowych

z żywicy POM, obustronnie z kielichem Hawle-FIT do rur PE
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Zalety zasuwy do przyłącza domowego Hawle-FIT
•

Zasuwa dostarczana jest w stanie gotowym do montażu

•

Montaż bez konieczności ukosowania końcówek rur

•

Niewielkie siły wciskania rur

•

Dokręcona nakrętka kielicha zapewnia solidne połączenie rury

•

Łatwy demontaż bez użycia specjalistycznych narzędzi
(nakrętkę kielicha z POM dokręcać przy użyciu standardowego klucza do rur)

Instrukcja montażu

Zmierzyć głębokość wsunięcia rury, wsunąć rurę
do wyczuwalnego oporu dokręcić nakrętkę kielicha

J 6/2

Położenie nakrętki kielicha po włożeniu rury
- nakrętka mufy odkręcona

Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
tel.: 61 81 11 400 - fax: 61 81 11 413

Dokręcona nakrętka kielicha
– połączenie gotowe

ul. Piaskowa 9 - 62-028 Koziegłowy
www.hawle.pl - info@hawle.pl

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
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