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Kogelafsluiters

Set van 2 kogelkranen met 1 ingebouwde 
terugSlagklep voor de aanSluiting van 
circulatiepompen in cv-inStallatieS - Serie r285m

ISO
14001
0032A/3

OHSAS
18001
0064L/1

ISO
9001
0006/7

Hoofdkenmerken
Ingebouwde terugslagklep in messing
De kogelkraan met het rode vlinderhandwiel wordt voor de circulatiepomp 
(stroomopwaarts) gemonteerd – de kogelkraan met het groene 
vlinderhandwiel wordt achter de circulatiepomp (stroomafwaarts) 
gemonteerd. In de kogelkraan met het groene vlinderhandwiel is een 
messing terugslagklep voorgemonteerd.  Met het groene vlinderhandwiel 
in de volledig open positie, kan de pomp het water door de kogelkraan 
duwen, maar voorkomt de terugslagklep dat het water terugstroomt naar 
de circulatiepomp (Afb.1). Wordt het groene vlinderhandwiel gesloten over 
een hoek α ≈ 30° dan wordt de werking van de terugslagklep uitgeschakeld 
en kan het water in beide richtingen stromen (Afb.2). Deze functie kan nuttig 
zijn tijdens de ontluchting en tijdens het onderhoud van de installatie.

α

Afb.1

Afb.2

Beschrijving
Set van 2 kogelkranen met inwendige schroefdraad x losse wartel, voor 
de aansluiting van circulatiepompen (niet meegeleverd) in centrale 
verwarmingsinstallaties. Vervaardigd uit messing, niet verchroomd, 
uitgerust met een asverlenging voor de isolatie van het kraanlichaam.  In de 
kogelkraan met het groene vlinderhandwiel is een terugslagklep in messing 
voorgemonteerd.

Uitvoeringen en codes

Code Afmeting Toepassing Kleur vlinderhandwiel

R285MY011 1”F x 1 1/2”F Cv-installaties

Rood (kogelkraan zonder 
terugslagklep)

Groen (kogelkraan met 
terugslagklep)

Technische gegevens
Hoofdkenmerken en materialen
• Geschikt voor de aansluiting van circulatiepompen in centrale 
verwarmingsinstallaties.
• Aansluitingen: inwendige schroefdraad F (ISO 228) x losse wartel F (ISO 228).
• Afsluiters vervaardigd uit in messing UNI EN 12165 CW617N, niet 
verchroomd.
• Bedieningsspindel met dubbele o-ring.
• Moer op bedieningsspindel met corrosiewerende deklaag, zegelmerk en 
hologram.
• Bediening via vlinderhandwiel, vervaardigd uit gelakt aluminium, met 
asverlenging voor de isolatie van het kraanlichaam.
• Terugslagklep in messing, voorgemonteerd in de kogelkraan met het 
groene vlinderhandwiel.
• Afdichtingsringen in EPDM.

Toepassing
• Temperatuur: -20÷110 °C (-20 °C met glycoloplossingen van 50 %)
• Maximum bedrijfsdruk bij 20 °C met water: 3,5 MPa (35 bar)
• Minimum druk voor het openen van de terugslagklep: 1 kPa (10 mbar)

Kv kogelkranen

Type kogelkraan Afmeting Kv

Kogelkraan zonder terugslagklep (rood 
handwiel), handwiel volledig open 1” 8,15

Kogelkraan met terugslagklep (groen 
handwiel), handwiel volledig open 1” 5,55

R285M
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Afmetingen

Uitschrijvingstekst
R285M
Set van 2 kogelkranen met inwendige schroefdraad x losse wartel, voor 
de aansluiting van circulatiepompen in centrale verwarmingsinstallaties.  
Vervaardigd uit messing UNI EN 12165 CW617N, niet verchroomd, uitgerust 
met een asverlenging voor de isolatie van het kraanlichaam. Bediening via 
vlinderhandwiel – bedieningsspindel met dubbele O-ring en moer met 
corrosiewerende deklaag, zegelmerk en hologram. In de kogelkraan met het 
groene vlinderhandwiel is een terugslagklep in messing voorgemonteerd.  
Temperatuur: -20÷110 °C (-20 °C met glycoloplossingen van 50 %). Maximum 
bedrijfsdruk bij 20 °C met water: 3,5 MPa (35 bar). Minimum druk voor het 
openen van de terugslagklep: 1 kPa (10 mbar).

Voorbeeld van installatie

Stroomschema

Fig.3

Vanne à sphère avec 
clapet anti-retour
Kogelkraan met
terugslagklep

Etiquette
Etiket
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Waarschuwing.
De kogelkraan met de ingebouwde terugslagklep moet steeds achter 
de ciculatiepomp (stroomafwaarts) gemonteerd worden (Afb.3).

Opmerking.
Na installatie van de beide kogelkranen dient het etiket, met 
aanduiding van de ingebouwde terugslagklep, bevestigd te worden 
aan de kogelkraan met het groene vlinderhandwiel.

Legende

Kogelkraan Terugslagklep

Circulatiepomp Stromingsrichting
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Afmeting DN A [mm] I [mm] B [mm] J [mm] C [mm] H [mm]

1”F x1 1/2”F 22 110 51 92 23 73 40

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      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 – B-1301 Bierges

Afb.3

Afb.3


