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KogelKranen

KogelKraan met standaard doorlaat
Voor sanitaire systemen
r258CC

Kv-waarde

Afmetingen

Product specificaties
R258CC
Afsluiter met standaard doorlaat en knelaansluiting. Voor CV. UNI EN 12165 
CW617N messing verchroomd lichaam. Standaard doorlaat. Stalen hendel 
(rood), met pvc anti-corrosie coating. As met dubbele O-ring. Moer met anti-
corrosie coating, met garantie zegel en hologram. Max. werkdruk bij 20 °C 
met water en niet gevaarlijk gas: 4,2 MPa (42 bar) voor Ø 15 tot Ø 22; 3,5 MPa 
(35 bar ) voor Ø 28. Minimum werkingstemperatuur: -20 °C met 50 % glycol 
oplossing. Max. werkingscondities bij droge verzadigde stoom: 185 °C met 
1,05 MPa (10,5 bar).

Omschrijving
Deze kogelafsluiters met knelverbinding kunnen toegepast worden in 
combinatie met zacht koperen of dunwandige stalen leidingen met 
buitendiameter 15, 22 of 28 mm. Ze kunnen derhalve ook zeer gemakkelijk 
gemonteerd worden. Zoals steeds aandacht werd besteed aan de montage 
van de spindel van binnen naar buiten in plaats van de klassieke modellen 
waarbij de spindel langs de buitenzijde gemonteerd wordt. Het voordeel van 
deze montage is dat de spindel in het kraanlichaam wordt vastgehouden 
door middel van de anti-lekkage ring die een degelijke afdichting garandeert.

Versies en codes

Technische gegevens
Belangrijkste kenmerken en materialen
• Geschikt voor sanitaire systemen.
• Aansluitingen: knelfitting-verbinding voor koperen leidingen.
• Standaard doorlaat.
• UNI EN 12165 CW617N messing verchroomd lichaam.
• As met dubbele O-ring.
• Moer met anti-corrosie coating, met garantie zegel en hologram.
• Stalen hendel (rood), met pvc anti-corrosie coating.

Toepassingsgebied
• Max. bedrijfsdruk bij 20 °C met water en niet gevaarlijk gas.
4,2 MPa (42 bar) voor Ø 15 tot Ø 22
3,5 MPa (35 bar ) voor Ø 28

• Minimum bedrijfstemperatuur: -20 °C met een toevoeging van max. 50 % 
glycol oplossing.
• Max. werkingscondities bij droge verzadigde stoom:
185 °C met 1,05 MPa (10,5 bar).
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Aansluiting DN A [mm] I [mm] B [mm] J [mm] C [mm] H [mm]

Ø15 14 72 32 49 15 77 24

Ø22 18 88 40 64 18 94 32

Ø28 22 98 45 73 23 94 39

Code Aansluiting Gebruik Hendel kleur

R258CX002 Ø15

CV RoodR258CX005 Ø22

R258CX006 Ø28

Aansluiting Kv

Ø15 10,2

Ø22 18,5

Ø28 36,3

R258CC

Overige informatie
Raadpleeg voor meer info de website www.giacomini.com of neem contact op met de technische afdeling:  '    T: +32 (0) 10 42 06 50  6    F: +32 (0) 10 42 06 99  
Deze documentatie heeft slechts een informatieve waarde. Giacomini behoudt zich het recht voor ten alle tijde en zonder voorafgaande kennisgeving eventuele technische of commerciële
wijzigingen aan te brengen aan de producten die beschreven zijn in de documentatie. De gegeven aanbevelingen nemen niet weg dat alles moet worden uitgevoerd volgens de regels van
de kunst en rekening houdend met de bestaande normen en reglementering. Giacomini-Benelux nv - Rue Provinciale, 273 - 1301 Bierges - België


