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Ventil domovej prípojky s vypúšťaním

Vhodné k vyprázdňovaniu potrubí v zamrzajúcej hĺbke, napr. zavlažovanie a pod. Pri inštalovaní do zeme treba dbať na to, aby bol 
vsakovací obsyp ventila, vzhľadom na množstvo vypúšťanej vody dostatočný, (prípadne je možné odviesť vypúšťanie do kanalizácie).

Konštrukčné charakteristiky:

 ● ochrana proti tlaku vody

 ● samočinné vyprázdňovanie

 ● viacnásobné utesnenie vretena O-krúžkami

 ● robustné vyhotovenie

 ● skrutky s vnútorným šesťhranom St 8.8 DIN 912 zapustené a zalievacou hmo-
tou a tesnením veka úplne chránené proti korózii

 ● vreteno z nehrdzavejúcej ocele

 ● kužeľ s navulkanizovanou gumou EPDM

 ● skrutkovací výstup pre zemnú súpravu

 ● vo vnútri aj zvonka s epoxidovou ochrannou vrstvou podľa DIN 30677-T2 s pri-
hliadnutím k DIN 3476 rovnako ako všetkým akostným a skúšobným ustanove-
niam podľa RAL - značky akosti 662 (GSK - Spoločenstvo pre ťažkú protikoróznu 
ochranu)

Materiál:

teleso a vrchný diel: z tvárnej liatiny EN-GJS-400-18 podľa EN 1563 (GGG 400- 
 DIN 1693), s epoxidovou ochrannou vrstvou

kužel: z mosadze, navulkanizované EPDM

vreteno: z nehrdz. ocele 1.4021

O-krúžky: NBR

Tesniaci systém (ochrana proti tlaku vody):

Samočinné vyprázdňovanie je otvorené len pri úplnom uzatvorení ventilu.

Pri úplnom alebo čiastočnom otvorení ventilu je vyprázdňovací otvor úplne uza-
tvorený.

obj. č. vyhotovenie PN médium
Menovitá svetlosť/DN

3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

2491
na oboch stranách s vnútorným 
závitom, so samočinným 
vyprázdňovaním

16
pitná voda 
iné média 

na vyžiadanie!
● ● ● ● ●



Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery a hmotnosti sú nezáväzné. 
Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme. 
Rozmery výrobkov sú uvedené v milimetroch.
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Ventil domovej prípojky s vypúšťaním

Vhodné ručné koleso: č. 7800

Vhodné zemné súpravy:  tuhé č. 9101
teleskopické č. 9601

Vhodný uličný poklop: tuhý č. 1550  ľahký model
 tuhý č. 1650  ťažký model
 teleskopický č. 1850

č. 2491
so závitovým pripojením a samočinným vyprázdňovaním

Smer inštalácie (podľa šípky)

Ochrana proti tlaku vody iba pri úplnom otvorení (otvoriť až na doraz).

Vyprázdňovanie na strane odberu iba pri úplnom uzatvorení.

Nie je vhodné pre použitie pod hladinou spodnej vody.

„otvorené“

bezpodmienečne
dodržiavať
smer prietoku

Otvárací moment max. 40 Nm

„zatvorené“

smer 
vyprázdňovania

Uzatvárací moment max. 40 Nm

DN ventil vreteno
hmotnosť

[kg]
IG (ISO 228) L H H 1 a c d 1

3/4" 115 207 41 10,3 20 16 2,30

1" 115 207 41 10,3 20 16 2,40

1 1/4" 130 243 50 10,3 20 16 4,20

1 1/2" 130 243 50 10,3 20 16 4,10

2" 140 243 50 10,3 20 16 4,50


