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    Розміри 

 
 

Артикульний номер DN PN 
(бар) 

G 
(зовн. 
різь) 

G1 
(зовн. 
різь) 

G2 
(зовн. 
різь) 

C 
(мм) 

L 
(мм) 

L1 
(мм) 

H1 
(мм) 

Sw 
(мм) 

Вага 
(кг) 

UH13111 6 16 1/2 3/4 3/8 20 105,3 54,3 25 19 0,2 

 
Tmax =90°C 

 
  Матеріали і конструкція 

 

Корпус кована латунь відповідно до EN 12165 CW617N хромована 
Шпиндель оброблена латунь відповідно до EN 12165 CW617N хромована 
Куля оброблена латунь відповідно до EN 12165 CW617N хромована 
Ручка ABS, хромована 
Фіксуючий штифт ABS 
Осьовий затиск сталь 
Ущільнення шпинделя NBR 
Ущільнююче кільце EPDM, POM 
Різьбове з'єднання відповідно до ISO 228-1 

 

    Технічні характеристики 
 

Макс. робочий тиск 16 бар 
Мін. робоча температура 0 °C (Вода 0,5 °C) 
Макс. робоча температура 90 °C 
Робоче середовище Питна вода 

 

    Сфера застосування 
 

Двоходовий кутовий кран Herz призначений для застосування в системах водопостачання. Він 
використовується там, де є необхідність підключення змішувача та посудомийної / пральної машини до 
одного водопроводу. Зазвичай використовується в системах холодного водопостачання. Застосування 
двоходового кутового крана HERZ дозволяє обслуговувати змішувач або посудомийну машину поки 
інший вихід все ще відкритий. 
Наприклад: у разі несправності посудомийної машини її можна обслуговувати із закритим виходом G3/4”. 
У цьому разі змішувач можна використовувати у звичайному режимі. Поверніть ручку, як показано на 
фото 4 внизу сторінки (закритий вихід G3/4” і відкритий вихід G3/8”). Він повинен використовуватися як 
запірний елемент. Двоходовий кутовий кран не повинен використовуватися як регулюючий елемент, 
тому ручка не повинна знаходитися в проміжному положенні. 
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    Принцип функціонування 
 

Двоходовий кутовий кран можна встановити в чотирьох різних положеннях: 
1. Обидва виходи відкриті 
2. Вихід (3/4”) відкритий / Вихід (3/8”) закритий 
3. Обидва виходи закриті 
4. Вихід (3/4”) закритий / Вихід (3/8”) відкритий 
Потрібне положення встановлюється поворотом ручки на 90°. Позиції позначені виступами на ручці. Ручка 
легко повертається на 360 °. 

 
    Встановлення 

 

 

Кран має встановлювати кваліфікована особа ("монтажник") за допомогою відповідних інструментів. Після 
монтажу фахівець повинен перевірити герметичність з’єднання двоходового кутового крана. Монтажник 
повинен дотримуватися всіх технічних стандартів і правил. Якщо в середовищі є забруднення (надто 
жорстка вода, пил тощо), слід встановити фільтр, бруд може пошкодити ущільнення крана. 

 

    Інструкція з обслуговування 

 
Відповідно до EN 806-5 (пункт 6. Експлуатація), щоб забезпечити його повну роботу, кран завжди повинен 
бути в повністю відкритому або повністю закритому положенні (положення визначається поворотом ручки на 
90° - клацання). Двоходовий кутовий кран необхідно закривати та відкривати (повторити кілька разів) 
принаймні кожні 6 місяців. Це запобіжить блокуванню крана, зменшить утворення осаду та ймовірність 
корозії всередині крана. 

 
    Інструкції з утилізації 

 
Утилізація двоходових кутових кранів HERZ не повинна загрожувати здоров'ю та навколишньому 
середовищу. Для правильної утилізації двоходових кутових кранів ГЕРЦ необхідно дотримуватися 
національних правових норм. 

 
 
 
 
 
 
 

Уся інформація, що міститься в цьому документі, відповідає інформації, наданій на момент видання, і може бути неповною. Ми 

залишаємо за собою зміни у зв'язку з технічним прогресом. Зображення є лише символічними і тому можуть візуально відрізнятися 

від реальних продуктів. Кольори можуть відрізнятися в залежності від технології друкування, що використовується. Залежно від 

країни також можливі різні версії продукту. Якщо у вас виникли запитання щодо продукції, звертайтеся до найближчого відділення 

HERZ. 
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