KULOVÉ KOHOUTY

TRADIČNÍ KOVANÉ
ARMATURY Z ITÁLIE
giacomini.cz

Proč kulové kohouty GIACOMINI?

Kulové kohouty GIACOMINI stojí na špičce kvality kovaných armatur. Počet reklamací na 100 000 prodaných
kulových kohoutů u nás nepřekračuje 0,02 %.
Díky výrobnímu procesu jsou kulové kohouty GIACOMINI mnohem kvalitnější, než odlitky. Tělo i uzavírací koule
jsou kované. Kování je investičně náročná technologie. Přináší zhutnění kovu a tím i dosažení větší pevnosti
kulového kohoutu.
Dalším významným prvkem kvality je profilované těsnění PTFE. I při velkých tlacích stačí jen velmi malá styčná
plocha. Kulové kohouty GIACOMINI lze velmi snadno otevírat i zavírat malou silou. Od základních řad jsou
odvozeny varianty s různým provedením závitů.

Řada R250

Určené do systémů rozvodů
neagresivních kapalin a plynů
Kulové kohouty splňují
požadavky hygienické normy
pro pitnou vodu
Odolné teplotám
od -40 °C do 185 °C
Tlak až 42 bar do 3/4“
Tlak až 35 bar od 1“
Tlak až 26 bar od 2“
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Základní řada R250

Základní řada R250 je určená pro rozvody pitné vody, neagresivních
kapalin a plynů (viz technický list). Koule je vyrobena kováním a je
„dutá“. Takto vyrobená koule je mechanicky pevnější a lehčí než koule
soustružená.

Řady R910, R950, R730G a R780G
Kulové kohouty GIACOMINI řady R910 a R950 jsou plnoprůtokové.
K jejich charakteristickým vlastnostem patří speciální koule DADO®.
Tato koule byla vyvinuta pro zvýšení životnosti a snížení ovládacích sil
nutných k přestavení kohoutu. Prohlubně na povrchu koule výrazně
snižují styčnou plochu mezi koulí a tělem kulového kohoutu. Proto
nepřichází inkrustace a naplavené nečistoty do styku s těsněním.

Plnoprůtokové řady R9xx mají
patentovanou „hranatou“ kouli
DADO® s menší styčnou plochu

Kulové kohouty řady R950 a jejich modifikace jsou atestovány pro topné
plyny dle ČSN EN331 MOP 5 a řady R730G a R780G dle novelizace 2010 pro
teplotní odolnost 650 °C po dobu 30 minut.

Díky technologii kování jsou
kulové kohouty GIACOMINI
mimořádně mechanicky odolné

Řady R850 a R851

Profilované těsnění z PTFE
zajišťuje snadnou ovladatelnost
i při vysokém tlaku

Lisovací plnoprůtokové kulové kohouty je možné lisovat třemi profily
lisovacích kleštin typů V, SA a N. Spoj je těsněn dvěma O-kroužky
z EPDM. Při použití speciálních O-kroužků je kulový kohout možno
použít až do 185 °C.

Záruka pravosti a garance

Koule DADO®

Pro vaši jistotu, že se na kulový
kohout vztahují záruční podmínky
GIACOMINI, je matice upevňující
ovládací páčku opatřena
plombou s hologramem.

Zcela ojedinělá technologie
„hranaté“ koule, používaná ve
výrobě od roku 1999, omezila
velikost plochy uzavírací koule,
která je ve styku s těsněním.
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