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.Posúvače domovej prípojky

.Doporučené príslušenstvo

.Praktické informácie

Posúvač domovej prípojky slúži na ovládanie prívodu 
vody pri domoch a je vhodnou alternatívou ku kla-
sickému guľovému uzáveru. Vďaka telu z tvárnej liatiny 
a odolnej epoxidovej vrstve je vhodný na zakopávku do 
zeme. Používa sa na pitnú vodu a tekutiny, ktoré 
neobsahujú agresívne látky alebo pevné častice. 
Ovládanie prostredníctvom ventilového kľúča alebo 
zemnej súpravy. 

. výrobok je určený na pitnú vodu a neagresívne tekutiny bez obsa-
hu pevných častíc pri dovolenej pracovnej teplote  0-110 °C
. pracovný tlak max. 1,6 Mpa
. ochranu proti korózií vytvára hrubý antikorózny povlak
. liatinové diely sú ošetrené epoxidovým UV odolným práškom ( 
odtieň RAL 5005 )

Aktuálne fotografie, certifikáty a 
vyhlásenia o zhode na vyžiadanie.

zemná súprava ventilová
tuhá / teleskopická
sekcia Príslušenstvo

kľúč ventilový / prípojkový
sekcia Príslušenstvo

poklop ventilový
sekcia Vodárenské poklopy

výstražné fólie
sekcia Príslušenstvo

pozrieť online

www.aquashopping.sk/posuvace
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.Technický nákres - posúvač domovej prípojky

posúvač domovej prípojky - tabuľka rozmerov

obj.č. DN L H H1 G S b k hmotnosť 
( kg)

PDP34 20 110 125 147 G 3/4 41 22 14,4 1,2

PDP1 25 110 126 148 G 1 44 22 14,4 1,2

PDP114 32 130 164 193 G 1 ¼ 55 24 14,4 2,6

PDP112 40 130 177 210 G 1 ½ 60 24 14,4 2,6

PDP2 50 130 200 230 G 2 70 26 14,4 3,2

posúvač domovej prípojky - 
popis jednotlivých častí

1 telo posúvača

2 kryt posúvača

3 tŕň

4 gumový klin

5 tesniaci O krúžok

6 pol krúžok vretena

7 prevlečný krúžok

8 zberací krúžok

9 klinová matica

10 skrutka

11 tesnenie veka ventilov

12 tesniaci obal
Vyrobené podľa normy EN 1074-1.2
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