
Technický podklad pre 

2622_1X

0711

Montážne rozmery v mm 

Objednávacie číslo

Obj. číslo PN DN G L D Sw kvs
Hmotnos

ť (kg)

1 2622 11 10 15 1/2" 49 31 25 10,5 0,128

 1 2622 12 10 20 3/4" 53 37 31 18,0 0,186

 1 2622 13 10 25 1" 58 46 39 29,0 0,289

 1 2622 14 10 32 1 1/4" 65 56 48 47,5 0,454

 1 2622 15 10 40 1 1/2" 69 68 55 75,0 0,668

 1 2622 16 10 50 2 77 85 68 117,0 1,074

Konštrukčné vyhotovenie

Technické parametre

Použitie

Pokyny na montáž a údržbu

Vyhradzujeme si právo na zmeny dané 
technickým pokrokom

1

10 bar

Maximálna teplota: +95°C (5 bar, bez pary)

Pracovné médium: neagresívne kvapaliny

Minimálna teplota:

HERZ - Spätný ventil

Teleso:

Sedlo:

Pripojenia:

kovaná mosadz (CW617N) podľa EN 12420

mosadz (CW614N)

-10°C  (voda +0,5°C, bez pary)

Držiak: mosadz (CW614N)

Vodiaca tyč: mosadz (CW614N)

Vreteno: nerezová oceľ (AISI 302)

Na utesnenie spoja medzi rozvodným potrubím a ventilom môžeme použiť konope, teflónovú pásku alebo
tesniacu pastu. Spätný ventil je konštruovaný pre prevádzku v plne otvorenej polohe pri minmálnej
tlakovej strate. Spätný ventil si nevyžaduje osobitú údržbu.

Tesnenie: EPDM 70 ShA
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Všetky v tomto dokumente obsiahnuté údaje zodpovedajú v čase tlače predloženým informáciám a sú len informatívne. Zmeny v zmysle
technického pokroku sú vyhradené. Vyobrazenia sú len symbolické a preto opticky sa od skutočných výrobkov môžu odlišovať. Možné
farebné odchýlky sú zapríčinené tlačou. V závislosti od krajiny sú možné aj rozdiely produktu. Zmeny technických špecifikácií a funkčnosti
vyhradené. V prípade otázok kontaktujte prosím najbližšiu pobočku spoločnosti HERZ.

vnútorný závit podľa ISO 228

Spätný ventil sa používa v systémoch vykurovania, rozvodoch tepla v stavebníctve a v strojárenskom
priemysle, kde sa požaduje prietok média iba jednom smere. Ventil je možné použiť pre rôzne médiá,
najčastejšie sa používa pre čisté médiá. Ventil montujeme v ľubovolnej polohe, pričom je nutné
rešpektovať smer toku média cez ventil (vyznačený šípkou na telese ventila). Určený je pre použitie tam,
kde sa vyžaduje vysoká trvanlivosť aj v prípade zhoršených prevádzkových podmienok. Spätný ventil je
pružinový a zamedzenie spätného toku média je zabezpečené pri vysokom aj nízkom tlaku v systéme.

Maximálny tlak:


