
HERZ STRÖMAX – AW
Zawory odcinające do instalacji wody pitnej

Arkusz znormalizowany

4315 AW

 Wydanie 0704

4315 AW

             Marka W 1.331

Numery  zamówienia  
4315 AW DN L Wysokość  

otwarcia H G

2 4315 11 15 65 86 3/4

2 4315 12 20 75 92 1

2 4315 13 25 90 105 1 1/4

2 4315 14 32 110 118 1 1/2

2 4315 15 40 120 127 2

2 4315 16 50 150 15 2 1/2

2 4315 91 15 65 86 3/4  
ze stożkiem

Skośny zawór odcinający ze stopu miedzi, z gwintem zewnętrznym po obu stronach i wysuwa-
jącym się trzpieniem zaworu. Wszystkie metalowe części stykające się z wodą, wykonane są  
z odpornego na odcynkowanie stopu miedzi. Materiały zastosowane na elementy uszczelniające 
bez żadnych zastrzeżeń pod względem fizjologicznym. Wkładka zaworu jest uszczelniona w korpu-
sie za pomocą O-ringu. Trzpień zaworu uszczelniony jest za pomocą dławnicy. Z obu stron otwory 
spustowe, z których jeden jest zamknięty wkręconym korkiem. Pokrętło koloru zielonego. Strumień 
objętości klasy VB. Armatura grupy I, ÖNORM EN 1213.

Wymiary montażowe w mm
Numery zamówienia

Wykonanie

1 0276 Zawór spustowy z pokrętłem i obrotowo przestawnym przyłączem do węża, wykonanie 
 żółte, przyłącze do węża 1 6206 należy zamówić oddzielnie.
 DN 10 – DN 50: 2 otwory spustowe 1/4.

Armatura
spustowa

Do odcinania przewodów i instalacji wody pitnej w budynkach Zakres stosowania

2 4115 DN 10 - 80 STRÖMAX-AW, zawór odcinający ze wznoszącym się trzpieniem, 
  mufa x mufa.
2 4125 DN 15 – 80 STRÖMAX-AWD, zawór odcinający z niewznoszącym się 
  trzpieniem, mufa x mufa.
2 4325 DN 15 – 50 STRÖMAX-AWD, zawór odcinający z niewznoszącym się 
  trzpieniem, gwint zewnętrzny x gwint zewnętrzny.
2 4117 DN 15 – 50 STRÖMAX RW i MW, zawór regulacji przepływu 
  ze wznoszącym się trzpieniem, mufa x mufa.

Dalsze wykonania

Zmiany zastrzeżone w miarę
postępu technicznego

32-020 WIELICZKA, ul. A. Grottgera 58
tel. (012) 289-02-20
fax (012) 289-02-21
www.herz.com.pl
e-mail: centrala@herz.com.pl

HERZ Armatura i Systemy Grzewcze
Spółka z o. o.
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Zawór zamyka się przez przekręcanie pokrętła w prawo 
Max. temperatura robocza 80°C
Dopuszczalne są chwilowe wzrosty temperatury, jeżeli nie trwają one dłużej niż 1 godzinę.
Max. ciśnienie robocze 10 bar
Max. różnica ciśnienia w zamkniętym gnieździe 10 bar

Dane eksploatacyjne

Kierunek przepływu
Należy zwrócić uwagę, aby kierunek przepływu był zgodny z kierunkiem strzałki
 na korpusie zaworu.
Położenie przy zabudowie
Zawór może pracować w każdym położeniu, należy zwrócić uwagę na wysuwający się 
trzpień zaworu.

Właściwości konstrukcyjne

Zawór odcinający 2 4315 91 jest wykonany z gwintem zewnętrznym ze stożkiem do przyłączenia 
za pomocą złącza zaciskowego. Złącza zaciskowe należy zamawiać oddzielnie.
Przy montażu rur z miękkiej stali lub rur z miedzi za pomocą złącza zaciskowego, zalecamy  
stosowanie tulejek wzmacniających. Dla ułatwienia montażu, należy naoliwić olejem silikonowym 
gwint śruby ściągającej pierścienia zaciskowego lub nakrętkę dociskową oraz sam pierścień.
Odsyłamy Państwa do naszej instrukcji obsługi.

Przyłącze rurowe  
z zastosowaniem złącza 
zaciskowego lub przyłącza 
do rur z tworzywa sztucznego

1 0276 09 1/4 Zawór spustowy z pokrętłem  i obrotowo przestawnym przyłączem 
  do węża, dla DN 10 – DN 50.
1 6206 01  Przyłącze dla węża

Osprzęt

1 0273 09 1/4 Korek gwintowany z O-ringiem uszczelniającym i wewnętrznym 

  gniazdem, dla zaworu DN 10 – DN 50.

2 6519 00  Pokrętło ze śrubą mocującą dla zaworu DN 10 – DN 15.

2 6519 02  Pokrętło ze śrubą mocującą dla zaworu DN 20.

2 6519 03  Pokrętło ze śrubą mocującą dla zaworu DN 25.

2 6519 04  Pokrętło ze śrubą mocującą dla zaworu DN 32 – DN 40.

2 6519 06  Pokrętło ze śrubą mocującą dla zaworu DN 50.

2 6385 00  Kompletna wkładka DN 10 – DN 15

2 6385 02  Kompletna wkładka DN 20

2 6385 03  Kompletna wkładka DN 25

2 6385 04  Kompletna wkładka DN 32

2 6385 05  Kompletna wkładka DN 40

2 6385 06  Kompletna wkładka DN 50

Części zamienne

Zgodnie z celem stosowania armatury niezbędne jest zachowanie czystości przy jej montażu. 
Nie wolno dopuścić, aby jakiekolwiek zanieczyszczenia dostały się do armatury. Należy stosować  
wyłącznie te materiały uszczelniające, które są dopuszczalne do użytkowania w instalacjach wody 
pitnej. Przy montażu należy, narzędziem montażowym, chwycić bezpośrednio mufę, która ma być 
doszczelniona, w przeciwnym razie może dojść do skręcenia korpusu zaworu. Mufy zaworu nale-
ży nakręcać na zgodne z normą gwinty stożkowe, z zastosowaniem materiału uszczelniającego;  
powinni tego dokonywać wyszkoleni fachowcy. W przypadku trudności przy montażu z powodu bra-
ku potrzebnego miejsca, można w czasie montażu zdemontować wkładkę zaworu. Przy ponownym 
montażu, z uwagi na zastosowany tam pierścień uszczelniający typu O-ring, nie należy stosować 
żadnego środka uszczelniającego, również nie należy stosować nadmiernej siły przy dokręcaniu 
wkładki zaworu.

Wskazówki 

Minimalne wartości przepływu w l/s przy różnicy ciśnienia 10 kPa zgodnie z normą  
ÖNORM EN 1230, strumieniem objętości klasy VB i armaturą grupy I.
   

Średnica  l/s DN 25 1,75
DN 10 0,25 DN 32 3
DN 15 0,5 DN 40 4
DN 20 1 DN 50 6,75


