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AVK Kombinované krížové posúvače

Rada AVK kombinovaných krížových posúvačov je dokonalá pre inštalácie v komorách, kde sa
križujú 3 alebo viaceré hlavné potrubné vetvy. Rada pozostáva z rozmerov od DN 100 do 300,
pričom všetky modely sú vyrobené z tvárnej liatiny a s centrálnym výpustom na osádzanie
hydrantov alebo zaslepovacích prírub.

Vlastnosti
Štandard:
Štvorsmerná kombinovaná krížová
príruba so zaslepovacími prírubami
na stredovom výpuste a 1"
zaslepujúcimi zátkami na prírubách

AVK

rady

kombinovaných

krížových prírub.

AVK

kombinované

krížové

príruby

sú

charakteristické vysokou kvalitou, ktorá je
vlastná všetkým AVK výrobkom.

• Štandardné príruby, čo znamená, že všetky
príruby sú teraz „voľné príruby“ a nevyžadujú si
závrtné skrutky.

• Hriadeľ z nerezovej ocele s 3 nezávislými
tesniacimi systémami.

• Stredový výpust so skrutkovým spojením
umožňuje jednoduchý prístup k potrubiu,
pre prípad potreby napojiť sa na potrubie.
Stredový výpust s plným vývrtom umožňuje

• Plne povulkanizovaný klin s upevnenou klinovou
maticou a vodiacimi lištami.
• Epoxidový povrch vyrobený podľa normy DIN
30677

čistenie potrubia s „mäkkými“ ako aj „tvrdými“
potrubnými prasiatkami (PIG) - ježkami.
Možnosť:
štvorsmerná kombinovaná krížová
príruba s DN 100 stredovým
výpustom a protipožiarnym
hydrantom. Na prírubách je
osadený 1" guľový ventil.

• Plná rada príslušenstva pre stredové výpusty, a
to tak nominálne prírubové výpusty ako aj DN
100 prírubové výpusty pre osádzanie napr. na
hydranty.
• Všetky

kombinované

krížové

príruby

sú

pripravené na osadenie 1" guľových ventilov,
ktoré môžu byť používané na zbieranie vzoriek
vody alebo napájanie doplnkovej vody.
• Lícové rozmery sú udržiavané v čo najnižších
hodnotách, čím ponechávajú maximálny možný
priestor pre prípadnú inštaláciu v komore.
Možnosť:
štvorsmerná kombinovaná krížová
príruba, na ktorej je osadený
nominálny stredový výpust pre
jednoduchý prístup k potrubiu.

• Štandardné kombinované krížové príruby sú
vybavené zaslepujúcou prírubou DN 100 na
stredovom výpuste a 1" zaslepujúcimi zátkami
na prírubách.
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Možnosť:
štvorsmerná kombinovaná krížová príruba so stredovým
výpustom v rozmere DN 100, na ktorom je osadený
protipožiarny hydrant série 19. Na prírubách je osadený
1" guľový ventil.
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v kilogramoch

90
165
280
280
450
450
620
620

Štandardné referenčné
DN
PN
číslo AVK			

18-100-7001600210
18-150-7001600210
18-200-7000600210
18-200-7001600210
18-250-7000600210
18-250-7001600210
18-300-7000600210
18-300-7001600210

100
150
200
200
250
250
300
300

10/16
10/16
10
16
10
16
10
16

Teoretická váha
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