Zemní soupravy a poklopy

výrobní
sortiment

Ovládací klíče
katalogové číslo viz tabulka
Určení
• K ovládání zemních souprav
Použití
• KLV – k otvírání poklopů a k ovládání ventilových zemních souprav
• KLH – k otvírání poklopů a k ovládání šoupátkových zemních souprav
• REN – k otvírání plovoucích poklopů REN a ovládání zemních souprav UNI – pohotovostní
skládací klíč s výměnnými nástavci pro otvírání poklopů, k ovládání zemních souprav
i k přímému ovládání armatur různého typu a provedení
Vlastnosti
• Praktická v praxi ověřená konstrukce
• UNI sada s univerzální použitelností
KLV, KLH

Technický popis
• Klíč KLV je ukončen jehlancovým nástavcem 12 x 12 / 14 x 14
• Klíč KLH je ukončen jehlancovým nástavcem 27 x 27
• Klíč REN je ukončen jehlancovým nástavcem 12 x 12 / 14 x 14
• Těleso KLV a KLH klíče je vyrobeno z kruhové ocelové tyče (ocel tř. 11 373), jehlancový
nástavec z tvárné litiny GGG (EN - GJS)
• Těleso klíče UNI sady je vyrobeno z bezešvé silnostěnné ocelové trubky (ocel tř. 11 373),
jehlancové nástavce z tvárné litiny GGG (EN - GJS)
• Sváry v ochranné atmosféře CO2
• Bodec k otvírání poklopů je frézovaný
• Povrchová úprava KLV a KLH klíče je provedena syntetickou barvou venkovní, REN a UNI
klíč je galvanicky pozinkován
• Hmotnost: klíč KLV 3,5 kg, klíč KLH 4,5 kg, klíč REN 2,0 kg, UNI sada 3,0 kg

REN

provedení

použití

rozměr [mm]

hmotnost [kg]

katalogové číslo

KLV 12

ventilové z.s.

12x12

3,5

Y 6010 17 00 AA 005 0003

KLV 14

ventilové z.s.

14x14

3,5

Y 6010 17 00 AA 005 0002

KLH

šoupátkové z.s.,
hydrant

27x27

4,5

Y 6010 17 00 AA 005 0001

REN 12

ventilové z.s.

12x12

2,0

Y 6010 17 00 AA 005 0006

REN 14

ventilové z.s.

14x14

2,0

Y 6010 17 00 AA 005 0005

UNI

univerzální

3,0

Y 6010 17 00 AA 005 0004

UNI
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Uvedené hmotnosti jsou orientační, mohou se lišit ±5 %. Údaje v katalogu jsou pouze informativní, HECKL s.r.o. má právo je kdykoliv
bez upozornění změnit, a to jak z technických nebo komerčních důvodů. Katalog obsahuje technické informace jen pro některé druhy
a rozměry produktů. V případě potřeby podrobnějších informací kontaktujte naše technické oddělení.

