KURKI KULOWE DIAMOND
DO INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH
I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PRZEZNACZENIE:
Kurki kulowe DIAMOND są przeznaczone do stosowania jako
armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz
instalacjach grzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach
solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody
z glikolem (do 50%). Wykorzystanie dławika pozwala
niwelować ewentualne nieszczelności kurka na trzpieniu,
przez co zapewniony jest długi czas użytkowania.

ZASADY UŻYTKOWANIA:
Otwieranie kurka następuje poprzez obrót dźwigni ręcznej w lewo,
a zamykanie przez obrót w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek
zegara). Kurek kulowy powinien pozostać w pozycji pełnego
otwarcia lub zamknięcia. Położenia częściowo otwarte powinny być
przejściowe.

MONTAŻ DO INSTALACJI
Kurki kulowe DIAMOND powinny być montowane przez
wykwaliﬁkowanych instalatorów. Podczas montażu kurka do
instalacji należy założyć klucz na ośmiokąt (lub sześciokąt) kurka
kulowego od strony wkręcanego elementu instalacji (nigdy ze
strony przeciwnej), przytrzymać i wkręcać element instalacji lub
nakręcać kurek. Podobnie przy demontażu. Niezastosowanie się
do powyższego może grozić rozszczelnieniem kurka.
Należy posługiwać się typowymi narzędziami monterskimi,
narzędziami metrycznymi...............................................................
UWAGA! Zakaz stosowania narzędzi przeznaczonych do montażu
rur stalowych takich jak klucze do rur typu S, lub tzw. klucze żabki.
Kurek musi być montowany przy zamkniętej instalacji (bez
ciśnienia) z kulą w pozycji otwartej................................................................
Podczas montażu oraz pracy kurka, nie powinny oddziaływać na
niego żadne naprężenia ze strony instalacji - należy stosować
zamocowania przed i za kurkiem (RYS.1)..............................
Szczególnie w przypadku zastosowania armatury mosiężnej na
instalacji wykonanej z tworzyw sztucznych, należy zastosować
obustronne zamocowanie rurociągu za i przed armaturą, ponieważ
armatura stanowi duże obciążenie instalacji wykonanej z tworzywa
sztucznego..............................................................................................

Uchwyty mocujące zabezpieczają armaturę między innymi przed
obciążeniami spowodowanymi przemieszczaniem się rur pod
wpływem zmiany temperatury,zmiany ciśnienia, uderzeń
hydraulicznych. Montaż uchwytów mocujących zabezpiecza kurki
przed działaniem sił zginająco- łamiących. Zbyt mocne dokręcenie
kurka, zastosowanie zbyt dużej ilości środka doszczelniającego
również może doprowadzić do niepożądanych naprężeń.
Niezastosowanie się do wyżej wymienionych wytycznych może
doprowadzić do uszkodzenia armatury.

SPOSÓB MOCOWANIA ARMATURY MOSIĘŻNEJ

RYS. 1

Przyłącza z gwintami zgodnymi z normą EN 10226-1 – ze
szczelnością uzyskiwaną na gwincie należy uszczelniać znanymi
technikami, jak: taśma teﬂonowa, pakuły lniane, kleje itp.
Przyłącza z gwintami zgodnymi z normą EN ISO 228-1 – ze
szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie, zaleca się, aby
doszczelnienie było wynikiem ścięcia dwóch powierzchni
uszczelniających poza gwintem, z zastosowaniem odpowiedniej
uszczelki.

> KARTA GWARANCYJNA

ODMIANY:
ART.17, ART.17 C, ART.17 D, ART.17 M, ART.2400, ART.2461,
ART.2470, ART.2471, ART.2424, ART.2980, ART.2980 H,
ART.3060, ART.3061, ART.3070, ART.3071, ART.3130R, ART.3131,
ART.3232, ART.3500, ART.3570

„Karta gwarancyjna” nie posiadająca daty sprzedaży, pieczęci
punktu zakupu oraz pieczęci potwierdzenia instalacji przez
uprawnionego instalatora jest nieważna.

Kurki kulowe powinny być co jakiś czas poddawane kontroli.
Zaleca się, w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania kurka,
otwieranie i zamykanie kurka kilka razy w roku.

Gwarancja:
Producent udziela 5 letniej gwarancji.
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