
 

 

Ciśnienie maksymalne: w zależności od średnicy - tabela powyżej (bar) 

Temperatura maksymalna: 150 °C (5 bar) 

  

  

        Zawór kulowy HERZ 
   pokr ętło z duraluminium                            

 Arkusz znormalizowany    
           1 2100 XX 
        Wydanie 0411 

Wymiary (mm)  Nr art.  Śred. 

Nr art.  Śred. 

Korpus: 
Wykonanie 
przyłącza: 
Kula: 

Trzpień: 
Pokrętło: 
Uszczelnienia: 

mosiądz kuty zgodnie z EN 12420, niklowany 
mosiądz kuty, niklowany 
mosiądz kuty, pełne otwarcie,  
chromowany 
mosiądz 
duraluminium, czerwone 
PTFE (kula i trzpień) 
gwint wewnętrzny zgodnie z ISO 228 

Wykonanie  

Parametry pracy  

Zmiany zastrzeżone w miarę 
postępu technicznego 
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Do uszczelnienia połączeń między rurą a zaworem kulowym zaleca się stosowanie 
PTFE, taśm teflonowych lub past uszczelniających. Wkręcić końcówkę rury w za-
wór kulowy odpowiednim narzędziem montażowym. Zaleca się pozycję zaworu 
całkowicie otwartą lub całkowicie zamkniętą, nie stosować pozycji częściowego  
otwarcia. Zawór kulowy nie wymaga specjalnych czynności konserwacyjnych. 
Co najmniej dwa razy w roku należy zawór uruchomić. 
 

Instrukcja 
monta żu 
i konserwacji

Zawór kulowy ma zastosowanie w systemach jako zawór odcinający, szczególnie 
w instalacjach centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnych i sprężonego powietrza. 
Zawory mogą być stosowane z każdym rodzajem mediów nieagresywnych, jak  
woda, olej, powietrze, olej opałowy i olej smarowy.  

Zastosowanie  

Wszystkie dane zawarte w tym dokumencie są zgodne z informacjami z chwili oddania dokumentu do druku 
i mają tylko charakter informacyjny. Wszelkie prawa do zmian w sensie rozwoju technicznego zastrzeżone.  
Rysunki mają charakter symboliczny i mogą optycznie różnić się od produktów w rzeczywistości.  
Ewentualne różnice kolorystyczne wynikają z techniki druku. Możliwe są zróżnicowania produktu wynikają- 
ce ze specyfiki przepisów danego kraju. Prawo do zmian i specyfikacji technicznych zastrzeżone.  
W przypadku pytań prosimy o kontakt z najbliższym przedstawicielstwem firmy HERZ. 
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