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Kurki manometryczne AMC  
2-drogowe
Art.-Nr 63 233 00, 63 213 00, 63 223 00,
            63 253 00.

Zastosowanie

Kurek manometryczny AMC może być używany jako urządzenie do odcinania ciśnieniomierza (manometru) 
od instalacji na której został zainstalowany. Kurek umożliwia również odpowietrzanie oraz kontrolę wska-
zania zerowego manometru. Kurek może być stosowany do wody, mieszaniny wody i glikolu o stężeniu 
glikolu nieprzekraczającym 50%. Upewnij się czy produkt jest odpowiedni do zaplanowanego zastosowa-
nia przed jego użyciem. Przed rozpoczęciem użytkowania należy wykonać odpowietrzenie oraz kontrolę 
wskazania zerowego manometru.

Montaż

Kurek należy przykręcić do instalacji poprzez jego przyłącza. Zalecamy łączenie kurka z instalacją poprzez 
rurkę syfonową. Przykręcanie powinno wykonywać się do uzyskania szczelności połączenia – wystąpienia 
znacznego oporu przy próbie dalszego dokręcania. Po zainstalowaniu kurka należy upewnić się czy zwrot 
strzałki na jego korpusie pokrywa się z kierunkiem przepływu medium (od instalacji do manometru).

Po połączeniu kurka z rurką syfonową należy w przeznaczone do tego przyłącze 
z drugiej strony mocno wkręcić manometr. W połączeniu z kurkami AMC należy 
stosować manometr z gwintem rurowym walcowym G1/2B zgodnym z normą 
ISO 228-1. Gwint takiego manometru ma końcówkę przeznaczoną do utrzyma-
nia uszczelki płaskiej. Tylko zastosowanie takiego manometru oraz uszczelki 
płaskiej zapewni szczelność połączenia.

Budowa

Rączka kurka

UWAGA 
Stosując kurki manometryczne AMC z nakrętką ruchomą po stronie instalacji zalecamy użycie rurki syfo-
nowej. W przeciwnym wypadku należy użyć złączki (np. nypla 63 082) o odpowiedniej długości gwintu 
(min.17 mm), aby możliwe było uszczelnienie połączenia. 

Korpus

Śruba odpowietrzająca

Nakrętka rączki

Nakrętka z gwintem wewnętrznym,  
gwint wewnętrzny lub gwint zewnętrzny 
(zależnie od modelu)
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Parametr Wartość / opis

Nominalna klasa ciśnienia PN25

Temperatura medium 0 ÷ 100°C

Temperatura otoczenia 5 ÷ 60°C

Podciśnienie max 100 kPa

Zawartość glikolu w instalacji max 50%

Średnica nominalna DN5

Materiał korpusu mosiądz

Dane techniczne

2-drogowy kurek manometryczny AMC wyposażony jest w śrubę odpowietrzającą. Poluzowanie śruby przy 
pomocy płaskiego, szerokiego śrubokręta, w momencie gdy rączka jest w pozycji prostopadłej do korpusu 
kurka i kierunku przepływu medium (manometr jest odcięty) powoduje odpowietrzenie instalacji.

Odpowietrzanie

W sytuacji gdy zainstalowane elementy wokół kurka przeszkadzają w operowaniu jego rączką, istnieje moż-
liwość przełożenia rączki o 180°. Rączka zamontowana jest poprzez nakrętkę. Konstrukcja kurka AMC umoż-
liwia odkręcenie nakrętki rączki kluczem płaskim, oczkowym bądź nasadowym (12). Po odkręceniu nakrętki 
należy przełożyć rączkę, a następnie przykręcić nakrętkę ponownie.

Produkt nie wymaga konserwacji.

Przełożenie rączki

Konserwacja

Wyłączenie z eksploatacji, złomowanie

1. Zdemontować urządzenie.  
2. W trosce o ochronę środowiska naturalnego nie wolno wyrzucać wyłączonego z eksploatacji  
     urządzenia razem z nieposegregowanymi odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy  
     dostarczyć do odpowiedniego punktu złomowania.

Kurki manometryczne AMC AFRISO zbudowane są z materiałów, które można poddać recyklingowi.

Gwarancja

Producent udziela na urządzenie 36 miesięcy gwarancji od daty zakupu w AFRISO Sp. z o.o. Gwa rancja traci ważność  
w wyniku dokonania samowolnych prze róbek lub instalacji niezgodnej z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania.

Satysfakcja klienta

Dla AFRISO Sp. z o.o. zadowolenie klienta jest najważniejsze. W razie pytań, propozycji lub problemów  
z produktem, prosimy o kontakt: zok@afriso.pl, tel. 32 330 33 55.

Gdy rączka kurka skierowana jest wzdłuż korpusu, kurek jest otwarty. 

Obrócenie rączki o 90° (prostopadle do korpusu kurka i kierunku przepływu medium) powoduje odcięcie 
manometru.  
W tym stanie ciśnienie nie jest podawane na manometr. 
W tej pozycji może następować odpowietrzanie rurki manometrycznej poprzez 
śrubę odpowietrzającą. Ponowne obrócenie rączki o 90° do pozycji równole-
głej z kierunkiem przepływu powoduje przywrócenie przepływu przez kurek,  
a co za tym idzie podanie ciśnienia na podłączony do kurka manometr.
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Działanie


