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PRES - KUGLEHANER
Pettinarolis preskuglehaner er udviklet til installationsrør i 
kobber og rustfrit stål* i dimensionerne 15, 18, 22, 28, 35, 
42 og 54 mm. 

Kæbeværktøjer: 

Type V og M i dim. 15, 18, 22, 28 og 35 mm. Type V for dim. 
42 og 54 mm. 

Flere varianter: 

Muffe x pres-ende, nippel x pres-ende, pres-ende x pres-en-
de og pres-ende x omløber.

Dimensioner: 

1/2” x 15mm, 3/4” x 18mm, 3/4” x 22mm og 1” x 28mm, 
1.1/4” x 35mm, 1.1/2” x 42mm og 2” x 54mm.

Tre forskellige greb: 

Grønt pladejernsgreb, blåt aluminium T-greb eller med et 
højt sort plast T-greb med tre udskiftelige markeringer.

• Korrosionsbestandigt messing.

• Boring i kugle: legionella- og frostsikret.

• Preskuglehane med lang hals med mulighed for isolering.

Pres - kuglehaner

ANVENDELSESOMRÅDER OG RØRTYPER

Koldt brugs-
vand

Varmt brugs-
vand

Varme-
anlæg

Trykluft-
anlæg

Gas-
anlæg

 Køle-
anlæg

Brandsluknings- 
og sprinkler-

anlæg
Rustfrie 
stålrør*     ÷  

Kobberrør     ÷  
Galvaniseret 

stålrør     ÷  
Alm. tynd-
væggede 

stålrør
    ÷  

“Coppertin” rør     ÷  
Kuglehanen er VA-godkendt. 
* Der tages forbehold for vandkvaliteten.



PRES - KUGLEHANER

Pettinarolis PRESKUGLEHANER er udviklet ud fra kuglehaneserien 51EU’s principper, med væsentlige fordele:
• Korrosionsbestandig TEA metalbelægning gør kuglehanen anvendelig i et aggressivt miljø!
• Der afgives ikke sundhedsskadelige metaller til drikkevandet. 
• Legionella- og frostsikret ved dødrumsfri konstruktion af hanehuset.
• Testet og godkendt efter de strengeste europæiske krav EN 13828 samt VA-godkendt.

TRYKTABSDIAGRAM

ANBEFALET DRIFTSTEMPERATUR / MAKSIMAL TRYK

16 bar - 30°C - non shock
10 bar - 95°C - non shock

D [mm] 15 18 22 28 35 42 54
Kv 14,5 14,5 30 45 97 150 220
PN 16 16 16 16 16 16 16
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Med denne smarte isolering til preskuglehaner und-
gås unødvendigt energitab. Udover en stor økono-
misk gevinst opfylder man samtidig kravene i isole-
ringsnormen.

Isoleringen type IS51 er produceret af polyethylen 
med lukket cellestruktur. Den har en universal-ud-

skæring, hvilket gør den nem at tilpasse kuglehaner 
fra 1/2” – 2” med lang hals.

Isoleringen er nem og hurtig at montere på kugle-
ventilen. Den lægges om ventilen, universal-udskæ-
ringen tilpasses, og isoleringen lukkes hurtigt og 
nemt med to clips.

ISOLERING TIL PRESKUGLEHANER
- hurtig og nem montage

ART. DIM. VVS-NR.

IS51-004 1/2” 42 7929 004

IS51-006 3/4” 42 7929 006

IS51-008 1” 42 7929 008

IS51-010 1.1/4” 42 7929 010

SI51-011 1.1/2” 42 7929 011

IS51-012 2” 42 7929 012


