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Omschrijving 

De set R269T bestaat uit 2 multifunctionele montage–
tussenstukken die gebruikt worden in combinatie met 
verdelers in centrale verwarmingsinstallaties – montage op 
de aanvoer- en de retourzijde tussen de transportleidingen en 
de verdelers - en die opgebouwd zijn uit een kogelkraan, een 
automatische vlotterontluchter met waterslot (zelfdichtend), 
een vul- en aftapkraan (zelfdichtend), een thermometer en 
een extra aansluiting voor temperatuurvoeler diameter 6 mm.

De montagetussenstukken zijn vervaardigd uit messing en 
zijn uitgerust langs één zijde met een universele inwendige 
schroefdraad F (ISO 228) en langs de andere zijde met een 
3-delig puntstuk met universele uitwendige schroefdraad M 
zelfdichtend (ISO 228).

De bediening van de kogelkranen gebeurt door een rood 
(aanvoer) en een blauw (retour) vlinderhandwiel.
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Ø 6 mm

Ref. G G1 H(mm) H1(mm) L(mm) L1(mm) A(mm) A1(mm)

R269TY035 1" 1" 164 71 135 58 76 46

R269TY036 1" 1/4 1" 1/4 170 75 144 64 85 50

nummer onderdeel

1 kogelkraan

2 contactthermometer 0°C – 120°C

3 automatische vlotterontluchter met waterslot 
(zelfdichtend)

4 vul- en aftapkraan (zelfdichtend)

5 aansluiting temperatuurvoeler diameter 6 mm

max temperatuur 110°C

max werkdruk 10 bar

max werkdruk 
vlotterontluchter 

7 bar

(*) 1 bar = 100 KPa = 10193.7 mmWK

R269T
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Installatie

De multifunctionele montagetussenstukken worden gemon- 
teerd op de aanvoer- en de retourzijde van de cv-installatie, 
tussen de transportleidingen en de verdelers. Hierbij kunnen 
de montagetussenstukken zowel langs de linker- als langs de 
rechterzijde van de verdelers worden geïnstalleerd : 

vooraanzicht achteraanzicht

AANSLUITING LINKS

fig.1

vooraanzicht achteraanzicht

AANSLUITING RECHTS

fig.2

Bijkomende informatie
Voor bijkomende informatie, de website www.giacomini.be 
raadplegen of de technische afdeling contacteren via  

'  +32 (0)10 42 06 50
6  +32 (0)10 42 06 64
*  info@giacomini.be

Deze documentatie heeft slechts een informatieve waarde. Giacomini behoudt 
zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving eventuele 
technische of commerciële wijzigingen aan te brengen aan de producten die 
beschreven zijn in deze 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.
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