ARMATURA HM
Zastosowanie

Opis
ARMATURA HM jest specjalnie rozwiniętym podłączeniem wszystkich płytowych grzejników RADIK PLAN (LINE) VERTIKAL - M tj.
grzejnika bez zaworu z dolnym podłączeniem o rozstawie 50 mm.
Jej zaletą jest to, można ją także zastosować do wszystkich kolejnych grzejników KORALUX i KORATHERM z takim samym sposobem
podłączenia.
Chodzi o zintegrowaną armaturę tj. w obudowie armatury jest zintegrowany zawór a śrubunek regulacyjny i odcinający można więc
odłączyć grzejnik od zestawu grzewczego bez przerywania pracy.
Armatura umożliwia ustawienie przepływu przez grzejnik,
poprzez zamknięcie na wlocie i wylocie oraz dzięki głowicy
termostatycznej regulacji mocy cieplnej grzejnika w zależności od
temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu. Stopień regulacji jest
dany przez ilość obrotów śrubunku regulacyjnego z położenia „zamknięty”. Ustawienie stopnia regulacyjnego jest powtarzalne tj. przy
zamknięciu przepływu i następującym po nim otwarciu nie dojdzie
do zmiany ustawionego stopnia regulacji.

Asortyment
W skład kompletu ARMATURY połączeniowej HM wchodzi:
• zintegrowana armatura w wykonaniu prostym lub kątowym
• głowica termostatyczna w kolorze białym lub w kolorze chrom
• 2 szt. redukcja G 1/2 na G 3/4 z pierścieniem uszczelniającym „O”
• 2 szt. uszczelek z gumy EPDM
• instrukcja montażu i obsługi
Na żądanie można dostarczyć:
• uniwersalną zaślepkę armatury w kolorze białym
• uniwersalną zaślepkę armatury w odcieniu „chrom”

Armatura przeznaczona jest do dwururowego systemu grzewczego
z wymuszonym obiegiem. Można stosować ją do następującego
asortymentu grzejników ﬁrmy KORADO:
Seria produkcyjna

Model grzejnika
RADIK PLAN VERTIKAL - M

RADIK

RADIK LINE VERTIKAL - M
KORALUX LINEAR MAX - M
KORALUX LINEAR COMFORT - M
KORALUX LINEAR CLASSIC - M
KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M

KORALUX

KORALUX RONDO MAX - M
KORALUX RONDO COMFORT - M
KORALUX RONDO CLASSIC - M
KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M
KORATHERM HORIZONTAL - M

KORATHERM

KORATHERM VERTIKAL - M

Ostrzeżenie:
Przy zastosowaniu wsporników Z-U580, Z-U581 w modelu
KORATHERM HORIZONTAL - M można zastosować ARMATURĘ HM
od długości L = 700 mm.

Sposób podłączenia
Podłączenie do zestawu grzewczego z gwintem zewnętrznym
G 3/4, można zastosować dla podłączenia z miedzi, plastiku, rury
stalowej lub wielowarstwowej.
Podłączenie armatury do grzejnika przy pomocy samouszczelniającej podwójnej wsuwki (redukcja) G 1/2 na G 3/4 która jest w
komplecie kompletu.
Zawór armatury wyposażony jest w gwint połączeniowy M 30 x 1,5
do montażu głowicy termostatycznej wchodzącej w skład kompletu
ARMATURY HM.

Sposób zamówienia
ARMATURA HM
Wykonanie

Kolor głowice termostatycznej

Numer
zamówienia

biały

Z-D023

chrom

Z-D024

biały

Z-D025

chrom

Z-D026

biały

Z-D027

chrom

Z-D028

proste

Osłona ARMATURY HM

uniwersalna

Zmiany techniczne zastrzeżone.
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