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Zawór z pełnym przepływem dla gazów niebezpiecznych 

i ciekłych węglowodorów - Seria R780PG   
  
 

R780PG
 

Opis 
Zawór kulowy kątowy z gwintem zewnętrznym i półśrubunkiem płaskim z
uszczelką, do przyłączenia z licznikiem.
Zawór z pełnym przepływem.    

Wersje i kody produktów 
Kod produktu Połączenie Wykończenie typ uchwytu Kolor uchwytu Notatki

R780PGX034 3/4"GZ (ISO 228) x Półśrubunek 3/4"F (ISO 228) Niklowany mosiądz Krótka dźwignia Żółty Do podłączenia licznika

R780PG

Dane techniczne 
Główne cechy i materiały 

*
• Pełny przepływ
• Zawór wykonany z niklowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N 
• System z podwójnym uszczelnieniem trzpieńia 
• Nakrętka z powłoką antykorozyjną, oraz hologramem gwarancyjnym
• Aluminiowa krótka dźwignia,  malowana na żółto 

Zakres zastosowania 
• Zakres temperatury: -20÷60 °C
• Max. Ciśnienie robocze przy 20 °C dla ciekłych węglowodorów: 1,2Mpa (12 bar)*

• Max. Ciśnienie operacyjne (MOP) dla gazów : 0,5 MPa (5 bar)
• Odporność na wysokie temperatury : klasa B 0,1; 650 °C dla 30 min.

* Należy skontaktować się z pomocą techniczną Giacomini, aby sprawdzić
zgodność produktu z określonymi węglowodorami.

Wymiary
Kod produktu DN A [mm] I [mm] B [mm] J [mm] C [mm] H [mm] H’ [mm]

R780PGX034 20 74 21 86 43 37 32 30
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EN 331

• Odpowiedni dla gazów pierwszej, drugiej i trzeciej rodziny,   
  oraz ciekłych węglowodorów 

•  

Zawór kulowy kątowy, z gwintem zewnętrznym i półśrubunkiem płaskim z uszczelką, do połączenia z licznikiem. Odpowiedni dla gazów pierwszej, drugiej i trzeciej 
rodziny, oraz ciekłych węglowodorów. Zawór wykonany z niklowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Z pełnym przepływem. Aluminiowa krótka dźwignia 
pomalowana na żółto. System podwójnego uszczelnienia trzpienia. Nakrętka z powłoka antykorozyjną, oraz hologramem gwarancyjnym. Zakres temperatury:
-20÷60 °C. Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C dla ciekłych węglowodorów: 1,2 Mpa (12 bar). 
Maksymalne ciśnienie operacyjne (MOP) dla gazu: 0,5 Mpa (5 bar)
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Dodatkowe informacje 
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com lub uzyskać je od serwisu technicznego:       +39 0322 923372 6      +39 0322 923255       consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza karta ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo mody�kacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo
handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów i standardów dobrego wykonania.
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