OMEZOVAČ TLAKU OD SYR

Toto Trio od SYR
dělá skutečný tlak
SYR přírubový
omezovač tlaku
6247

SYR omezovač
tlaku 315

왎 Těleso z vysoce kvalitní červené
mosazi nebo z mosazi odolné vůči
odzinkování
왎 Systém s plnými kartušemi
왎 S výstupním tlakem
nastavitelným jediným
zásahem

SYR Euro-omezovač
tlaku 312

Tyto tři SYR omezovače tlaku spolehlivě udržují výstupní tlak v rámci požadovaných
hranic. Nejlepší kvalita materiálu – těleso z červené mosazi nebo z mosazi odolné vůči odzinkování – zaručuje dlouhou
životnost. Praktické: Všechny omezovače tlaku SYR pracují s jednoduše výměnnými plnými kartušemi, nastavený výstupní
tlak zůstává při údržbě zachován.

®

Všechny dobře věci jsou tři!
A proto máte s hned třemi omezovači tlaku ze systému SYR tlak v rukou v každé instalační situaci. Jediným zásahem dokážete
nastavit požadovaný výstupní tlak. A díky systému plných kartuší (jednoduše výměnné plné kartuše) zůstává nastavený výstupní
tlak zachován. A je zcela jedno, na jaký model vsadíte: vždy budete profitovat z promyšlených výhod montáže a servisu systému
SYR.
Tři omezovače tlaku SYR 312, 315 a 6247 zajišťují skutečný tlak
Není se čemu divit, že omezovače tlaku SYR určují standardy ve svém
segmentu: S pouze malým pootočením modré nastavovací rukojeti nebo s
jednoduchým otočením a zaskočením u systému Click-Fix dokážete nastavit
správný výstupní tlak. Stejně dobře se také provádí servisní práce. Veškeré
funkční díly jsou uspořádány v jediné
kartuši, která se při údržbě a opravách
zcela jednoduše demontuje, vyčistí se
nebo se vymění, aniž by bylo nutné
demontovat celou armaturu. Přirozeně
zůstává také jednou nastavený výstupní
tlak na konstantní hodnotě. Další
výhody: Instalace je jednoduchá a
flexibilní, montážní poloha je volně
volitelná.

Rozdíly jedním pohledem:
SYR Euro-omezovač tlaku 312 왎 DN 15 až DN 20
왎 Čtyři různé přípojky
왎 Přípojka pro manometr
Vnitřní závit

Svěrací šroubení

Zásuvné
spojení
(systém
Tectite®)

Klasické šroubení

Tyto výhody jsou všem společné:
왎 Těleso z vysoce kvalitní červené mosazi
nebo z mosazi odolné vůči odzinkování

SYR omezovač tlaku 315

왎
왎
왎
왎

SYR přírubový omezovač
tlaku 6247

왎 DN 65 až DN 100
왎 Indikace výstupního tlaku
왎 Přípojky pro vstupní
a výstupní manometr
왎 Přípojka: šroubení

왎 Systém plných kartuší
왎 Výstup tah nastavitelný jediným
zásahem
왎 Výstupní tlak zůstává konstantní –
také při údržbových pracích
왎 Integrovaný zachycovač nečistot
왎 Kontrola ochrany proti hluku ve třídě 1
왎 Splňuje EN 1567

DN 15 až DN 50
Indikace výstupního tlaku
Přípojka pro manometr
Přípojka: šroubení

Technické údaje
Vstupní tlak
Výstupní tlak
Provozní teplota

max. 16 barů | typ 315 max. 25 barů
1,5 – 6 barů, z výroby nastaven na 4 bary
max. 30 °C

9.0315.03 0713

Technické změny vyhrazeny

Jiné rozsahy tlaku a teplot na vyžádání

Registrier-Nr. SQ-9001BM6003
DIN EN 9001:2000
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