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Kurki manometryczne AMC  
3-drogowe
Art.-Nr 63 313 10, 63 333 10, 63 324 20.

Zastosowanie

Kurek manometryczny AMC może być używany jako urządzenie do odcinania ciśnieniomierza (manometru) 
od instalacji na której został zainstalowany. Kurek umożliwia również odpowietrzanie. Poprzez podłączenie 
manometru testowego do przyłącza kontrolnego możliwa jest kontrola wskazań manometru głównego. 
Kurek może być stosowany do wody, mieszaniny wody i glikolu o stężeniu glikolu nieprzekraczającym 50%. 
Upewnij się czy produkt jest odpowiedni do zaplanowanego zastosowania przed jego użyciem. Przed roz-
poczęciem użytkowania należy wykonać odpowietrzenie oraz kontrolę wskazania zerowego manometru.

Budowa

1

Działanie

Rączka kurka

Korpus

Przyłącze kontrolne

Wygrawerowane oznaczenia kierunku 
przepływu przez kurek

Nakrętka z gwintem lub gwint zewnętrzny  
(zależnie od modelu) 

Ciśnienie z instalacji  
przekazywane  

jest bezpośrednio  
na manometr  

oraz przyłącze kontrolne.

Ciśnienie z instalacji  
przekazywane jest  

bezpośrednio  
na manometr,  

odcinając przyłącze  
kontrolne.

Manometr jest odcięty  
od ciśnienia z instalacji.  

Możliwość dokonania kontroli 
wskazania ciśnienia zerowego  

na manometrze głównym,  
przyłącze kontrolne  

jest otwarte.

Manometr jest odcięty  
od ciśnienia z instalacji.  

Możliwe sprawdzenie ciśnienia na 
instalacji poprzez manometr kon-

trolny lub jeśli manometr kontrolny 
nie jest podłączony, odpowietrzanie 

instalacji.



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 DN2

Materiał korpusu mosiądz

Dane techniczne

Kurki manometryczne AMC są zgodne są z dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE. Zgodnie z art. 4.3 (dobra 
praktyka inżynierska) nie są znakowane znakiem CE.

Kurek należy przykręcić do instalacji poprzez jego przyłącza. Przykręcanie powinno wykonywać się do uzy-
skania szczelności połączenia – wystąpienia znacznego oporu przy próbie dalszego dokręcania.  
Po połączeniu kurka z instalacją 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 utrzymania uszczel-
ki płaskiej. Tylko zastosowanie takiego manometru oraz uszczelki płaskiej zapewni szczelność połączenia. 
UWAGA 
Stosując kurki manometryczne AMC z nakrętką ruchomą po stronie instalacji zalecamy użycie rurki syfono-
wej. W przeciwnym wypadku należy użyć złączki (np. nypla) o odpowiedniej długości gwintu (min.17 mm), 
aby możliwe było uszczelnienie połączenia.

Manometr testowy podłączyć należy  
po uprzednim wykręceniu śruby  
odpowietrzającej z przyłącza kontrolnego  
3-drogowego kurka manometrycznego 
AMC.

3-drogowy kurek manometryczny 
AMC wyposażony jest w śrubę odpo-
wietrzającą zlokalizowana wewnątrz 
przyłącza kontrolnego. Poluzowa-
nie śruby przy pomocy płaskiego, 
szerokiego śrubokręta, w pozycji jak 
powyżej powoduje odpowietrzenie 
instalacji.

Dopuszczenia i certyfikaty

Montaż

Podłączenie manometru testowego / odpowietrzanie

Produkt nie wymaga konserwacji.

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.
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