DATABLAD

S-1446 Samleflens

Serienr. 11-08

Med bakkekraner Esco Sit S-2186 og 1stk. kuleventil for dren

Bruksområde og spesielle egenskaper
Bruksområde: Drikkevann
• Tilkobling i kum med separate og merkede stikkledninger
til hver driftsenhet, gir en unik oversikt
• Reduserer behove for bruk av anboringsklammer
• Reduserer lekkasje og gjør lekkasjesøk enklere
• Gir en ryddig og driftsikker vannkum

Teknisk beskrivelse
•
•
•
•
•
•
•

Trykklasse: PN 10
Temperaturgrense: 50oC
Byggelengde: Se tabell
Materiale samleflens: EN 10088-3.1.4404 ( AISI 316)
Materiale bakkekran Dy32 mm: Avsinkningsfri messing
Materiale kuleventil 1”: Avsinkningsfri messing
Maks arbeidstemperatur: 70o, for ventil, eller ihht
rørtypen som benyttes. For drikkevann: 20oC
• Produsert i AISI 316 (Syrefast stål)
• 12 mm tykk flens.

Leveres med skiver for isolering av bolter,
(Nylon skiver) samt påsatte bakkekraner DN25,
det vil si for Dy32mm PE-rør, og 1 stk. 1”
kuleventil for dren.
Sistenevnte har plugg i enden, for å hindre
utilsiktet åpning og utspyling av vann i kummen.
Basal har laget en egen pakning for å gå
ut med PE-rørene. Leveres med skiver
og nylonisolering.

Samleflens DN 150 med 4 påsatte bakkekraner og dreneringsventil
Samleflens DN 200 med 6 påsatte bakkekraner og dreneringsventil

DN
mm
150
200

Bakkekran
Dy/DN
32/25 (4 bakkekraner)
32/25 (6 bakkekraner)

* Se også datablad for S-2186 Esco Sit

NB. Esco Sit koblinger:
Støttehylse bør benyttes ved
bruk av PE-rør

Kuleventil
for dren
1”
1”

Ulefos
nr
0014460150
0014460200

NRF nr.
5635682
5635681

Basal-pakning
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Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett
til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under
forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.
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