armatura HM
Použití

Popis
Armatura HM je speciálně vyvinuta pro připojení deskových otopných těles RADIK MM tj. otopného tělesa bez ventilu se spodním připojením s roztečí 50 mm. S výhodou ji lze
také použít pro všechna další otopná tělesa KORALUX
a KORATHERM se stejným způsobem připojení na otopnou
soustavu.
Jedná se o integrovanou armaturu tj. v těle armatury je integrován ventil a regulační uzavírací šroubení a lze tedy odpojit otopné těleso od otopné soustavy bez přerušení provozu.
Armatura umožňuje přednastavení průtoku otopným tělesem,
jeho uzavření na vstupu i výstupu a díky termostatické hlavici
regulaci tepelného výkonu otopného tělesa v závislosti na
teplotě ve vytápěné místnosti. Stupeň přednastavení je dán
počtem otáček kuželky regulačního šroubení z polohy
„uzavřeno“. Přednastavení regulačního stupně je reprodukovatelné tj. při uzavření průtoku a následném otevření
nedojde ke změně v nastavení regulačního stupně.

Sortiment
Součástí dodávky připojovací armatury HM je:
• integrovaná armatura v přímém nebo rohovém provedení
• termostatická hlavice v barvě bílá nebo odstín „chrom“
• 2 ks redukce G 1/2 na G 3/4 s těsnícím „O“ kroužkem
• 2 ks plochého těsnění z EPDM pryže
• montážní návod a návod na obsluhu
Na zvláštní požadavek je možno dodat:
• univerzální krytku armatury v barvě bílá
• univerzální krytku armatury v odstínu „chrom“

Armatura je určena pro dvoutrubkové otopné soustavy
s nuceným oběhem. Lze ji použít u následujícího sortimentu
otopných těles společnosti KORADO:
Produktová řada
RADIK

Model otopného tělesa
RADIK MM, RADIK PLAN VERTIKAL-M,
RADIK LINE VERTIKAL-M
KORALUX LINEAR MAX-M
KORALUX LINEAR COMFORT-M
KORALUX LINEAR CLASSIC-M

KORALUX

KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M
KORALUX RONDO MAX-M
KORALUX RONDO COMFORT-M
KORALUX RONDO CLASSIC-M
KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M

KORATHERM

KORATHERM HORIZONTAL-M
KORATHERM VERTIKAL-M

Upozornění:
Při použití vnitřních stojánkových konzol Z-U310, Z-U330
u modelu RADIK MM a stojánkových konzol Z-U580, Z-U581
u modelu KORATHERM HORIZONTAL-M lze použít
připojovací armaturu HM od délky L = 700 mm.

Způsob připojení
Připojení na otopnou soustavu je vnějším závitem G 3/4
a lze využít svěrná spojení pro měděné, plastové, přesné
ocelové nebo vícevrstvé trubky.
Připojení armatury k otopnému tělesu je pomocí samotěsnící
dvojité vsuvky (redukce) G 1/2 na G 3/4, která je součástí
dodávky.
Ventil armatury je opatřen vnějším připojovacím závitem
M 30 x 1,5 pro montáž termostatické hlavice, která je součástí dodávky připojovací armatury HM.

Způsob objednání a cena
Armatura HM
Provedení

Objednací

Cena

číslo

[Kč]

bílá

Z-D023

999

chrom

Z-D024

1239

bílá

Z-D025

999

chrom

Z-D026

1239

bílá

Z-D027

59

chrom

Z-D028

95

Barva termostatické hlavice

přímá

TECHNICKÉ ÚDAJE

rohová

2

Krytka armatury HM

univerzální

Technické změny vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

