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Opis
Zawór kulowy serii MINI z gwintem obustronnie wewnętrznym.
Standardowy przepływ.

Wersje i kody produktu
Kod produktu Połączenie Wykończenie Typ uchwytu Kolor uchwytu Notatka

R690X002 3/8"GW (ISO 228) x 3/8"GW (ISO 228) Chromowany mosiądz Plastikowa krótka dźwignia Płytki: czerwony, zielony, niebieski Seria MINI

R690X003 1/2"GW (ISO 228) x 1/2"GW (ISO 228) Chromowany mosiądz Plastikowa krótka dźwignia Płytki: czerwony, zielony, niebieski Seria MINI

R690

Dane techniczne
Główne cechy i materiały
• Odpowiedni do wodnych instalacji grzewczo / chłodzących
  i bezpiecznych gazów
• Standardowy przepływ
• Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N 
• Trzpień z podwójnym O-Ringiem
• Plastikowa krótka dźwignia z czerwoną, niebieską i zieloną płytką 
  dla charakteryzacji systemu 

Zakres zastosowań
• Min. temperatura robocza: 0 °C z roztworem glikolu
• Max. temperatura robocza: 90 °C
• Max. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów:
  1,6 MPa (16 bar)

R690
Zawór kulowy serii MINI z gwintem obustronnie wewnętrznym. Odpowiedni do wodnych instalacji grzewczo / chłodzących i bezpiecznych gazów. Zawór 
wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165CW617N. Zawór z standardowym przepływem. Plastikowa krótka dźwignia z czerwoną, zieloną i niebieską
płytką do charakteryzacji systemu. Trzpień z podwójnym uszczelnieniem O-ring. Minimalna temperatura robocza: 0 °C z roztworem glikolu. Maksymalna 
temperatura robocza: 90 °C. Maksymalne ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 1,6 MPa (16 bar).

 

Wymiary i Kv
Kod produktu DN A [mm] I [mm] B [mm] J [mm] C [mm] H [mm] Kv

R690X002 8 38 17 35 10,5 24 20 2,7

R690X003 10 46 22 41 13 24 25 3,9
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Zawory kulowe

Zawór do wodnych instalacji grzewczo / chłodzących
i bezpiecznych gazów
Standardowy przepływ - Seria MINI R690

Specy�kacja produktu
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Zawory kulowe

Zawór do wodnych instalacji grzewczo / chłodzących
i bezpiecznych gazów
Standardowy przepływ - Seria MINI R690

Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego:      + 39 0322 923372      +39 0322 923255       consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo mody�kacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez
uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów. 
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