KOHOUT TLAKOMùROV¯ S P¤ÍRUBOU,
NÁTRUBKEM A P¤EVLEâNOU MATICÍ
PN 25

D2

D1

V

6HR S

L1

V1

L

6HR S

6HR S

Pﬁipojovací a stavební rozmûry
D1

D2

L

L1

V

V1

S

kg

Objednací ãíslo

G 1/2

G 1/2

100

14,5

33

38

27

0,45

121 0226

PouÏití

Zkou‰ení

Pro pﬁipojení tlakomûru a zku‰ebního tlakomûru s ploch˘m
tûsnûním. Kohout není zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít
pro vodu a vzduch pﬁi:

Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Teplota [°C]

Tlak [MPa]

50

2,5

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní
média.

Technick˘ popis
Tûleso je obrobek z tyãe. KuÏel je pﬁidrÏován zdola maticí.
Tlakomûrov˘ kohout je armatura slouÏící k uzavﬁení prÛtoku
provozní látky. Boãní v˘stup s pﬁírubou slouÏí k pﬁipojení
zku‰ebního tlakomûru nebo k odvzdu‰Àování tlakomûru a
profukování pﬁípojky. Na kuÏelu jsou vyznaãeny r˘hy, udávající
smûr vrtání pro obsluhu kohoutu.

Materiál
Tûleso, kuÏel, pﬁíruba
Pﬁevleãná matice
RukojeÈ

mosaz
mosaz
plast

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze montovat v libovolné poloze. Boãní v˘stup je nutno
pﬁi montáÏi nastavit tak, aby pﬁi profukování a odvzdu‰Àování
nemohlo dojít ke zranûní obsluhy provozní látkou.

Pﬁipojení
Nátrubkem, pﬁevleãnou maticí a pﬁírubou.
Pﬁipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– pﬁipojení
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pﬁetlak [MPa]
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Pracovní polohy

Odvzdu‰nûní

Provoz

nulová poloha
pﬁívod uzavﬁen

tlakomûr pod tlakem
pﬁívod otevﬁen

Vypou‰tûní

Zkou‰ení

tlakomûr uzavﬁen
pﬁívod otevﬁen
provozní tekutina uniká ven

tlakomûr
i zku‰ební tlakomûr pod tlakem
pﬁívod otevﬁen
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