GEKAVE Z-Combi Zadel (ZC)

GEKAVE Z-combi zadels worden gebruikt bij het
maken van aftakkingen op bestaande of nieuwe
pijpleidingen.
Voor water en gasleidingen.

Eigenschappen van de GEKAVE ZC zadels:
-

-

-

-

Solide, goed doordachte constructie.
Hoge kwaliteit GGG 50 gietijzer.
Geproduceerd volgens DIN 3543, Deel 1.
Zadels zjin voorzien van een epoxy laag, EWS epoxy volgens
volgens GSK-diridives RAL-G2-662 DVGW-W-270, welke
roest voorkomt.
DVGW (G87 e 087) goedgekeurd.
Perfecte afsluiting door platte O-ring, welke is ingesloten in
de kamer van het zadel (zie afbeelding). Door de speciale
combinatie van O-ring en platte ring word een tweevoudige
afsluiting gecreëerd.
Rubber ring pakking is NBR.
Toepasbaar op verschillende soorten materiaal, zoals
asbestcement, gietijzer en staal.
Geschikt voor leidingen bedekt met polyethyleen. Als het
GEKAVE ZC zadel is geplaatst, hoeft de polyethyleen laag niet
meer verwijderd te worden.
Testrapport op aanvraag.
Brede, 100% roestvaststalen beugel.
Beugel is voorzien van een speciale rubberen band.
Roestvaststaal, elektrolytisch verzinkte moeren om vreten te
voorkomen.
Zadels beschikbaar vanaf DN 40 tot en met DN 600.
Geschikt voor aanboren onder druk.

Toepassing van het GEKAVE ZC zadel:
Het GEKAVE ZC zadel kan gebruikt worden op alle
leidingtypes behalve PE voor water en gas
toepassingen.
Dit zadel is ideaal voor leidingen bedekt met
polyethyleen, maar past ook perfect op oude
leidingen.
Afmetingen van het GEKAVE ZC zadel:
•
•
•
•
•

Het GEKAVE ZC zadel kan geleverd worden met
een aftakking van ½” tot en met 2”.
Speciale aftakkingen zijn beschikbaar op
aanvraag.
Het GEKAVE ZC zadel kan geleverd worden van
DN 40 tot en met DN 600.
Beugelbreedte 60 mm.
Ook beschikbaar met afttak volgens Polva 1 ½”
tot 2”.

DN
in millimeters
40
50
60
80
80
100
125
150
175
200
225
250
300
325-600

Bereik
in millimeters
44-57
58-72
72-82
82-102
88-108
106-130
129-158
159-186
184-210
211-244
235-255
264-298
315-358
Op aanvraag

