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Produkty  - rychlé otočení  
Možnosti plánování s velkým počtem výhod 
pro sanitární a vytápěcí techniku 

     

Výsledek:
Použitím našich ventilů můžou výrazně klesnout náklady celkové instalace. Díky samočistícímu 
efektu, jednoduchosti údržby funkční části ventilu a dlouhé životnosti získá ventil přidanou 
hodnotu. 

S rychle otočnými ventily jsme vyvinuli jednorázovou inovaci: 

Pístový ventil z bronzu 
např s vněj. závitem pro šroubení 
od DN 15 do DN 80                                    

Pístový systémový ventil z bronzu, 
např. lisovaný spoj Sanha. od DN 
15 do DN 50

Pístový ventil z bronzu,
např. s vnitřním závitem 
od DN 15 do DN 100  
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krátkým zdvihem pístu, čímž se můžou místem šetřící pístové ven-
tily velmi lehce naprojektovat a nainstalovat obzvlášť při špatných 
prostorových podmínkách. Díky inteligentní konstrukci rychle 
otočných ventilů dosáhneme nesrovnatelně vysoké průtokové 
hodnoty. Tím docílí rychle otočné ventily s jmenovitou šířkou DN 15 
téměř identické průtokové hodnoty jako běžné podomítkové ven-
tily s jmenovitou šířkou DN 25.



Více komfortu a jistoty. Pístové ventily se dají velmi rychle ovládat jen s pár otočeními i bez větší námahy. 
Namísto náročných otáčivých pohybů, ventil uzavřete  nenamáhavým pohybem zápěstí. Nevázanost na 
prostor, možnost variabilních připojení a různorodost materiálů dělají pístové ventily upředňostnovaným 
řešením četných projektantů, investorů a instalatéřů.

Fakta:
Rozměry: DN 15 až DN100
schválen podle DVGW předpisu
Použití v sanitární technice
Písty vyráběné z bronzu, mosaze, nebo ušlechtilé oceli podle schválených norem pro pitnou vodu s 
vnitřním závitem pro závitové spoje, s vnějším závitem pro šroubový spoj nebo jako systémový ventil pro 
běžně lisované spoje
Průtokové hodnoty podle norem DIN 3456, část 1, v souvislosti s normou DIN EN 1213
Objemový průtok- třída Vb masivního, samotěsnícího pístu s dvojitým EPDM-opláštěním
Všechny materiály doporučené KTW
Uzávěr bez vázanosti na prostor
Optimalizovaná hlučnost
Funkční části mají jednoduchou údržbu a jsou dlouhodobě promaštěné

Rychle otočné pístové ventily  
Kvalitní program s velkými výhodami 

 kompletně bezúdržbový

nepatrná stavební výška díky krátkému 
  zdvihu pístu

rychlé ovládaní bez námahy (např. pri DN 25 jen 2,5 otočení)
  vrchní část suchá a bez nároku na prostor
masívní těsnící píst s EPDM opláštěním 

podle DVGW prac. hárek W270
možnosti napojení:

 - pevné systémové spoje různých potrubních systémů
 - vnitřní a vnější závit
 - příruba
»Materiály:
  - bronz
  - mosaz
  - ušlechtilá ocel
»samočistící v sedle ventilu
výsoké průtokové hodnoty
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Fakta:

Jmenovité šířky DN 15 do DN 25»
Schválení konstrukčního vzoru »
Použití pro pitnou vodu »
Průtokové hodnoty podle DIN EN 1213 objemový průtok
- třída Vb

 

 »

Ventil z bronzu podle nařízení o pitné vodě DIN 50 930 »
S vnitřním závitem pro závitové spoje alebo jako systémový
venitl pro běžné značky lisovaných spojů

 »

Masivní těsníci píst s dvojitým EPDM opláštěním podle 
požadavků DVGW pracovních tabulek W270

 

 »

V kontaktu s médiem použity materiály jednotlivých ventilů 
zodpovídají smernicím Úřadu pro životní prostředí

 »

Čistá vrchní část nezávislá na prostoru, »
Optimalizovaná hlučnost »
Funkčné části s dlouhodobým promaštením a bez potřeby 
údržby

 »

Nejvyšší objemový průtok Masivní těsníci píst s dvojitým EPDM opláštěním  
Vrchní část bez potřeby údržby
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Nejvýkonější v objemovém průroku:
podomítkové ventily

Hotový montážní set s novým dizajnem s masivnou pochromovanou rukojetí 
1                                            2                                            3                                         4                                            5         

1 pro použití od 60 do 140 mm 
2 pro použití do 60 mm
3 nejvíce používaný model: pro použití od 60 do 110 mm
4 Předstěnový set např.: pro suchou montáž
5 Příslušenství: izolační pouzdro ISO-QUICK pro jmenovité šířky od DN 15 do DN 25



1

 

S izolačním pouzdrem s teplomerem

 
 

2

 

Termicky regulovatelní objemový průtok
s vypouštěním a odstavením v jedném
 celku

 
 
  
 

Fakta:

Jmenovité šířky od DN 15 do DN 25 »
podle požadavků  DVGW pracovních tabulek W551 

 

 »
Použití pro pitnou vodu »
Provozní teplota od 50 °C – 60 °C »
Podpora plně automatickej termickej dezinfekce

 

 »
s teplotami nad 65 °C
Objemový průtok odděleně uzavíratelní a nastavitelní »
Ventil z mosaze podle směrnic pro pitnou vodu »
S vnitřním závitem pro závitové spoje, s vnějším závitem 
pro šróbovací spoje alebo jako systémový ventil pro běžné 
lisovací spoje různých značek

 »

V kontaktu s médiem použity materiály jednotlivých ventilů 
odpovídají směrnicím  Úřadu pro životní prostředí

 »

Funkční části s trvalým promaštěním a bez údržby »

1 2
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Všechno automaticky v rukojeti ventilu :
Cirkulačné ventily
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1 Pístový ventil s vnitřním závitem
H

SW Rp Rp SW

DIN DVGW

Vb

Materiály: z bronzu, mosaze, s vypouštěním nebo bez vypouštění

DN bronz mosaz

bez vypouštění s vypouštěním bez vypouštění s vypouštěním

obj. číslo obj. číslo obj. číslo obj. číslo

15 71400.104.2 71401.104.2 71300.104.2 71301.104.2

20 71400.106.2 71401.106.2 71300.106.2 71301.106.2

25 71400.110.2 71401.110.2 71300.110.2 71301.110.2

32 71400.112.2 71401.112.2 71300.112.2 71301.112.2

40 71400.114.2 71401.114.2 71300.114.2 71301.114.2

50 71400.120.2 71401.120.2 71300.120.2 71301.120.2

Konstrukční rozměry

DN Rp L H SW

mm mm mm

15 1/2 65 50 30

20 3/4 75 50 37

25 1 90 60 46

32 1 1/4 110 67 52

40 1 1/2 110 100 60

50 2 120 100 79

Popis:
Rozměry: DN 15 až DN 50
Aprobace konstrukčního vzoru: 
DIN-DVGW pod č. NW6170BN0037,
SVGW pod č. 0210-4557,
ÖVGW pod č. W 1.481
Hlučnost podle DIN 4109: MPA NRW pod č. PA-IX 7892/I
Průtokové hodnoty podle DIN EN 1213 objemový průtok- třída Vb
Použití pro pitnou i pro teplou užitkovou vodu
Provozní tlak max. 16 bar
Provozní teplota max. 90°C
Ventil z mosaze, bronzu podle nařízení o pitné vodě DIN 50 930
Zelený úchop  z umělé hmoty, která je zpevněná skelnými vlákny
Masivní těsníci píst s dvojitým EPDM opláštěním  podle požadavků DVGW 
pracovních tabulek W270
V kontaktu s médiem použity materiály jednotlivých ventilů odpovídají 
směrnicím  Úřadu pro životní prostředí

Výhody:
Garantovaná bezúdržbovost bez výměny horní části kvůli:
Samočistíci ventil v sedle utěsněného pístu

Funkční části s doživotním mazáním
Lehké operování díky ergonomicky tvarovanému úchytu
Rychlé, nenamáhavé otevírání a zavírání pomocí pár pootočeními
Směr obsluhy je vyznačen na úchopu
Označení potrubí přiloženými různobarevnými vyměnitelnými vložkami
Nestoupající vrchní část
Čistá vrchní část, která je nevázána na prostor, zabraňuje vytváření vodních 
růží a legionel 
Libovolná montážní poloha
Konstrukční výška umožňuje montáž i u nějtěsnějších podmínkách

Příslušenství (nezahrnuté v zásilce):
Tepelné-izolační kryty (Typ 09067-SET)
Vypoušťěcí ventily- prodloužení (typ 51097 / 1/4“)
Zábrana proti zpětnému toku (typ 53039)
Ventil pro odběr vzorků z vody (Typ 51100)
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1 Pístový ventil s vnitřním závitem
DN 65 do DN 100

Rp Rp

L

H

DIN DVGW

Vb

Materiály: z bronzu a s vypouštěním

DN bronz

obj. číslo

65 71401.065.2

80 71401.080.2

100 71401.100.2

Konstrukční rozměry

DN Rp L H

mm mm

65 2 1/2 180 220

80 3 210 220

100 4 220 300

Popis:
Rozměry: DN 65 až DN 100
Schválení konstrukčního vzoru:
DIN-DVGW pod č. NW 6170BT0346
Průtokové hodnoty podle DIN EN 1213 objemový průtok- třída Vb
Použití pro pitnou a teplou užitkovou vodu
Provozní tlak max. 16 bar
Provozní teplota max. 90°C (jsou možné i vyšší teploty, 
doporučujeme se předtím informovat)
Ventil z bronzu podle nařízení o pitné vodě DIN 50 930
Zelený úchop z lakované oceli
Masivní těsníci píst s dvojitým EPDM opláštěním  podle požadavků 
DVGW pracovních tabulek W270
V kontaktu s médiem použity materiály jednotlivých ventilů 
odpovídají směrnicím  Úřadu pro životní prostředí

Výhody:
Garantovaná bezúdržbovost bez výměny horní části kvůli:
Samočistíci ventil v sedle utěsněného pístu

Funkční části s trvalým promaštěním
Lehká manipulace díky ergonomicky tvarovanému úchopu
Rychlé a nenamáhavé otevírání a zavírání pomoci pár pootočeními
Směr obsluhy je vyznačen na úchopu
Označeni potrubí přiloženými různobarevnými vyměnitelnými 
vložkami
Nezvyšující se výška úchopu  u otevírání ventilu
Čistá vrchní část nenavazující na prostor, zabraňující vytváření 
vodních zárodků a legionel
Libovolná montážní poloha
Konstrukční výška umožňuje montáž i u nějtěsnějších podmínkách

Příslušenství(nezahrnuté v zásilce):
Tepelné-izolační kryty (Typ 09067-SET)
Vypouštěcí ventily- prodloužení (typ 51097 / 1/4“)
Zábrana proti zpětnému toku (typ 53039)
Ventil pro odběr vzorků z vody  (Typ 51100) 

AEROFLEX a.s. Pražská 298, 250 36, Brandýs/Labem Stará Boleslav /areál �rmy AMZ/
Tel./Fax: 326 907 288, Mob:+420 777 313 823, Mob:+420 777 241 959, email: aero�ex9@gmail.com, www.aero�ex.cz



Pístový ventil se zpětnou klapkou a vnitřním závitem 
SW

H

RpRp

L

DIN DVGW

Vb

Materiál: z bronzu nebo mosazi, s vypouštěním a s ventilem pro odběr vzorků z vody

DN bronz mosaz

ojb. číslo obj. číslo

15 71407.104.2 71307.104.2

20 71407.106.2 71307.106.2

25 71407.110.2 71307.110.2

32 71407.112.2 71307.112.2

40 71407.114.2 71307.114.2

50 71407.120.2 71307.120.2

Konstrukční rozměry

DN Rp L H SW

mm mm mm

15 1/2 133 50 30

20 3/4 150 50 37

25 1 170 60 46

32 1 1/4 203 67 52

40 1 1/2 210 100 60

50 2 242 100 79

1
Popis:
Rozměry DN 15 až DN 50
Schválení konstrukčního vzoru: 
DIN-DVGW pod č. NW 6170BN0037, 
SVGW pod č. 0210-4557, 
ÖVGW pod č. W 1.481
Hlučnost podle DIN 4109: 
MPA NRW pod č. PA-IX7892/1
Průtokové hodnoty podle DIN EN 1213: objemový průtok- třída Vb
Ochrana pro pitní vodu podle DIN  EN 1717
Použití pro pitnou a teplou užitkovou vodu
Provozní tlak max. 16 bar
Provozní teplota max. 90°C
Ventil z mosazi podle nařízení o pitné vodě DIN 50 930
Zelená rukojeť z umělé hmoty, která je zpevněná skelnými vlákny
Masivní těsnící píst se zdvojeným EPDM opláštěním  podle požadavků DVGW 
pracovních tabulek W270
V kontaktu s médiem použité materiály jednotlivých ventilů odpovídají 
směrnicím Úřadu pro životní prostředí

Výhody:
Garance bezúdržbovosti bez výměny horní části díky:
Samočistící ventil v sedle utěsněného pístu

Funkčné části s dlouhodobým promaštěním
Lehká manipulace díky ergonomicky tvarované rukojeti
Rychlé a nenamáhavé otevírání  a uzavírání pár pootočeními
Směr obsluhy je vyznačen na rukojeti
Označení potrubí pomocí přiložených různobarevních  vyměnitelních vložek
Nestoupající rukojeť při otevírání ventilu
Čistá vrchní část nezávislá na prostoru, zabraňující tvorbě vodních zárodků a 
legionel
Libovolná montážní poloha
Konstrukční výška umožňuje montáž i v nejstísněnějších prostorech
Ventil se zpětnou klapkou je  odolný vůči vyššímu tepelnému zatižení a 
obzvlášť vhodný pro cirkulační a vytápěcí systémy
Zkouška systému podle DIN 1988: Ochrana instalace vody před znečištěnou 
vodou

Příslušenství (nenachází se v balení):
Izolační pouzdro (typ 09084-SET)
Vypouštěcí ventil- prodloužení (typ 51097 / ¼“)
Ventil na odebírání vzorků z vody (Typ 51100)
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1
Pístový venti s vnějším závitem

H

G

l l

L

G

DIN DVGW

Vb

Materiál: z bronzu, ušlechtilé oceli nebo mosazi, s vypouštěním nebo bez, určený pro závitový spoj, systémové 
šróubení nebo na pájkování

DN bronz ušlechtilá ocel mosaz (vyšlý model)

bez vypouštění s vypouštěním bez vypouštění s vypouštěním bez vypouštění s vypouštěním

obj. číslo obj. číslo obj. číslo obj. číslo obj. číslo obj. číslo

15 71402.104.2 71403.104.2 71502.104.11 71503.104.11 71302.104.2 71303.104.2

20 71402.106.2 71403.106.2 71502.106.11 71503.106.11 71302.106.2 71303.106.2

25 71402.110.2 71403.110.2 71502.110.11 71503.110.11 71302.110.2 71303.110.2

32 71402.112.2 71403.112.2 71502.112.11 71503.112.11 71302.112.2 71303.112.2

40 71402.114.2 71403.114.2 71502.114.11 71503.114.11 71302.114.2 71303.114.2

50 71402.120.2 71403.120.2 71502.120.11 71503.120.11 71302.120.2 71303.120.2

Konstrukční rozměry

DN G L l H

mm mm mm

15 3/4 61 9 50

20 1 66 10 50

25 1 1/4 78 13 60

32 1 1/2 90 16 67

40 1 3/4 98 16 100

50 2 3/8 110 18 100

Popis:
Rozměry: DN 15 bis DN 50
Schválení konstrukčního vzoru: 

DIN-DVGW pod č. NW 6170BN0037, 
SVGW pod č. 0210-4557, 
ÖVGW pod č. W 1.481 
Hlučnost podle DIN 4109: 

MPA NRW pod č. PA-IX7892/1
Průtokové hodnoty podle DIN EN 1213 objemový průtok- třída Vb
Použití pro pitnou i pro teplou užitkovou vodu
Provozní tlak max. 16 bar
Provozní teplota max. 90°C
Ventil z bronzu, mosazi, ušlechtilé oceli podle nařízení o pitné vodě DIN 50 930
Zelená rukojeť z umělé hmoty zpevněné skelnými vlákny
Masivní těsníci píst s dvojitým EPDM opláštěním  podle požadavků DVGW 

pracovních tabulek W270
V kontaktu s médiem použity materiály jednotlivých ventilů zodpovídají 

směrnicím  Úřadu pro životní prostředí

Výhody:
Garance bezúdržbovosti bez výměny horní části kvůli:

Samočistící ventil v sedle utěsněného pístu

Funkčné části s dlouhodobým promaštěním
Lehká manipulace díky ergonomicky tvarované rukojeti
Rychlé a nenamáhavé otevírání  a uzavírání pár pootočeními
Směr obsluhy je vyznačen na rukojeti
Označení potrubí pomocí přiložených různobarevných  vyměnitelných vložek
Nestoupající rukojeť při otevírání ventilu
Čistá vrchní část nezávislá na prostoru, zabraňující tvorbě vodních zárodků a 

legionel
Libovolná montážní poloha
Konstrukční výška umožňuje montáž i v nejstísněnějších prostorech

Příslušenství (nenachází se v balení):
Izolační pouzdro (typ 09067-SET)
Vypouštěcí ventil- prodloužení (typ 51097 / ¼“)
Zábrana proti zpětnému toku(typ 53039)
Ventil na odebírání vzorků z vody (Typ 51100)

AEROFLEX a.s. Pražská 298, 250 36, Brandýs/Labem Stará Boleslav /areál �rmy AMZ/
Tel./Fax: 326 907 288, Mob:+420 777 313 823, Mob:+420 777 241 959, email: aero�ex9@gmail.com, www.aero�ex.cz



1Pístový ventil se zpětnou klapkou a s vnějším závitem
H

G

l l

L

G

DIN DVGW

Vb

Materiál: z bronzu, ušlechtilé oceli nebo mosazi, s vypouštěním nebo bez, určen pro závitový spoj, systémové 
šróubení nebo na pájkování

DN broznz ušlechtilá ocel mosaz

obj. číslo obj. číslo obj. číslo

15 71409.104.2 71509.104.11 71309.104.2

20 71409.106.2 71509.106.11 71309.106.2

25 71409.110.2 71509.110.11 71309.110.2

32 71409.112.2 71509.112.11 71309.112.2

40 71409.114.2 71509.114.11 71309.114.2

50 71409.120.2 71509.120.11 71309.120.2

Konstrukční rozměry

DN G L l H

mm mm mm

15 3/4 109 9 50

20 1 117 10 50

25 1 1/4 133 13 60

32 1 1/2 145 16 67

40 1 3/4 167 16 100

50 2 3/8 198 18 100

1
Popis:
Rozměry: DN 15 až DN 50
Schválení konstrukčního vzoru: 

DIN-DVGW pod č. NW 6170BN0037, 
SVGW pod č. 0210-4557, 
ÖVGW pod č. W 1.481
Hlučnost podle DIN 4109: 

MPA NRW pod č. PA-IX7892/1
Průtokové hodnoty podle DIN EN 1213 objemový průtok- třída Vb
Ochrana pro pitnou vodu podle DIN  EN 1717
Použití pro pitnou a teplou úžitkovou vodu
Provozní tlak max. 16 bar
Provozní teplota max. 90°C
Ventil z bronzu, ušlechtilé oceli nebo mosazi podle nařízení o pitné vodě 

DIN 50 930
Zelená rukojeť z umělé hmoty, která je zpevněná skelnými vlákny
Masivní těsnící píst se zdvojeným EPDM opláštěním  podle požadavků 

DVGW pracovních tabulek W270
V kontaktu s médiem použité materiály jednotlivých ventilů odpovídají 

směrnicím Úřadu pro životní prostředí

Výhody:
Garance bezúdržbovosti bez výměny horní části díky:

Samočistící ventil v sedle utěsněného pístu

Funkční části s dlouhodobým promaštěním
Lehká manipulace díky ergonomicky tvarované rukojeti
Rychlé a nenamáhavé otevírání  a uzavírání pár pootočeními
Směr obsluhy je vyznačen na rukojeti
Označení potrubí pomocí přiložených různobarevných  vyměnitelnýh 

vložek
Nestoupající rukojeť při otevírání ventilu
Čistá vrchní část nezávislá na prostoru, zabraňující tvorbě vodních zárodků a 

legionel
Libovolná montážní poloha
Konstrukční výška umožňuje montáž i v nejstísněnějších prostorech
Ventil se zpětnou klapkou je  odolný vůči vyššímu tepelnému zaťtžení a 

obzvlášť vhodný pro cirkulační a vytápěcí systémy
Zkouška systému podle DIN 1988: Ochrana instalace vody před znečištěnou 

vodou

Příslušenství (nenachází se v balení):
Izolační pouzdro (typ 09085-SET)
Vypouštěcí ventil- prodloužení (typ 51097 / ¼“)
Ventil na odebírání vzorek z vody (Typ 51100)

AEROFLEX a.s. Pražská 298, 250 36, Brandýs/Labem Stará Boleslav /areál �rmy AMZ/
Tel./Fax: 326 907 288, Mob:+420 777 313 823, Mob:+420 777 241 959, email: aero�ex9@gmail.com, www.aero�ex.cz



1
Pístový ventil s lisovacím spojem systém Sanha

H

D

l l

L

D

DIN DVGW

Vb

Materiál: bronz s nebo bez vypouštění

DN D bronz

bez vypouštění s vypouštěním

mm obj. číslo obj. číslo

15 15 71470.015.2 71471.015.2

15 18 71470.018.2 71471.018.2

20 22 71470.022.2 71471.022.2

25 28 71470.028.2 71471.028.2

32 35 71470.035.2 71471.035.2

40 42 71470.042.2 71471.042.2

50 54 71470.054.2 71471.054.2

Konstrukční rozměry

DN D L l H

mm mm mm mm

15 15 107 17,5 50

15 18 124 20 50

20 22 129 24 50

25 28 149 26,5 60

32 35 177 30,5 67

40 42 193 37,5 100

50 54 214 42,5 100

Popis:
Rozměry: DN 15 až DN 50
Schválení konstrukčního vzoru: 

DIN-DVGW pod č. NW 6170BN0037, 
SVGW pod č. 0210-4557, 
ÖVGW pod č. W 1.481
Hlučnost podle DIN 4109: 

MPA NRW pod č. PA-IX7892/1
Průtokové hodnoty podle DIN EN 1213 objemový průtok- třída Vb
Ochrana pro pitnou vodu podle DIN  EN 1717
Lisovací spoj z bronzu

Použití pro pitnou a teplou užitkovou vodu
Provozní tlak max. 16 bar
Provozní teplota max. 90°C
Ventil z bronzu podle nařízení o pitné vodě DIN 50 930
Zelená rukojeť z umělé hmoty, která je zpevněná skelnými vlákny
Masivní těsnící píst se zdvojeným EPDM opláštěním  podle požadavků 

DVGW pracovních tabulek W270
V kontaktu s médiem použité materiály jednotlivých ventilů odpovídají 

směrnicím Úřadu pro životní prostředí
Dobře nezlisovaný spoj je netěsný

Výhody:
Garantovaná bezúdržbovost bez výměny horní části díky:

  - Samočistícímu ventilu v sedle utěsněného pístu
  - 
  - Funkční části jsou s dlouhodobým promaštěním
Lehká manipulace díky ergonomicky tvarované rukojeti
Rychlé a nenamáhavé otevírání  a uzavírání pár pootočeními
Směr obsluhy je vyznačen na rukojeti
Označení potrubí pomocí přiložených různobarevných  vyměnitelných 

vložek
Nestoupající rukojeť při otevírání ventilu
Čistá vrchní část nezávislá od prostoru, zabraňující tvorbě vodních zárodků a 

legionel
Libovolná montážní poloha
Konstrukční výška umožňuje montáž i v nejstísněnějších prostorech
Použití lisovacích čelistí od různých dodavatelů lisovacích spojů kovových 

potrubních systémů
Rozumné a rychlé lisování díky nerozebíratelným spojům 

Příslušenství (nenachází se balení):
Izolační pouzdro (typ 09084-SET)
Vypouštěcí ventil- prodloužení (typ 51097 / ¼“)
Ventil na odebírání vzorků z vody(Typ 51100)

AEROFLEX a.s. Pražská 298, 250 36, Brandýs/Labem Stará Boleslav /areál �rmy AMZ/
Tel./Fax: 326 907 288, Mob:+420 777 313 823, Mob:+420 777 241 959, email: aero�ex9@gmail.com, www.aero�ex.cz



Pístový ventil s lisovacím spojem Systém Sanha 

DD

H

l l
L

Vb

DIN DVGW

Materiály: z bronzu s vypouštěním nebo a se zátkou na provedení skoušky vody  

DN D bronz

mm obj. čís lo

15 15 71404.015.2

15 18 71404.018.2

20 22 71404.022.2

25 28 71404.028.2

32 35 71404.035.2

40 42 71404.042.2

50 54 71404.054.2

Konstrukční rozměry

DN D L l H

mm mm mm mm

15 15 175 17,5 50

15 18 200 20 50

20 22 205 24 50

25 28 230 26,5 60

32 35 275 30,5 67

40 42 300 37,5 100

50 54 345 42,5 100

1 Popis:
»Rozměry: DN 15 až DN 50
» schválení konstrukčního vzoru:

    DIN-DVGW pod č. NW 6170BN0037, 
    SVGW pod č. 0210-4557, 
    ÖVGW pod č. W 1.481
»Hlučnost podle DIN 4109: 

    MPA NRW pod č. PA-IX7892/1
»Průtokové hodnoty podle DIN EN 1213 objemový průtok- třída Vb
  Ochrana pro pitnou vodu podle DIN  EN 1717
»Lisovací spoj z bronzu

»Použití pro pitnou a teplou užitkovou vodu
»Provozní tlak max. 16 bar
»Provozní teplota max. 90°C
»Ventil z bronzu podle nařízení o pitné vodě DIN 50 930
»Zelená rukojeť z umělé hmoty, která je zpevněná skelnými vlákny
»Masivní těsnící píst se zdvojeným EPDM opláštěním  podle požadavků 

    DVGW pracovních tabulek W270
»V kontaktu s médiem použité materiály jednotlivých ventilů odpovídají 

    směrnicím Úřadu pro životní prostředí
»Dobře nezlisovaný spoj je netěsný

Výhody:
»Garantovaná bezúdržbovost bez výměny horní části díky:
»Samočistícímu ventilu v sedle utěsněného pístu

»Funkční části jsou s dlouhodobým promaštěním
»Lehká manipulace díky ergonomicky tvarované rukojeti
»Rychlé a nenamáhavé otevírání  a uzavírání pár pootočeními
»Směr obsluhy je vyznačen na rukojeti
»Označení potrubí pomocí přiložených různobarevných  vyměnitelných vložek 
»Nestoupající rukojeť při otevírání ventilu
»Čistá vrchní část nezávislá od prostoru, zabraňující tvorbě vodních 
 zárodkú a legionel
»Libovolná montážní poloha
»Konstrukční výška umožňuje montáž i v nejstíženějších prostorech
»Použití lisovacích čelistí od různých dodavatelů lisovacích spojů 
  kovových potrubních systémů
»Rozumné a rychlé lisování díky nerozebíratelným spojům

Příslušenství (nenachází se v balení):
»Izolační pouzdro (typ 09084-SET)
»Vypouštěcí ventil- prodloužení (typ 51097 / ¼“)
»Ventil na odebírání vzorků z vody (Typ 51100)

  AEROFLEX a.s. Pražská 298, 250 36, Brandýs/Labem Stará Boleslav /areál �rmy AMZ/
Tel./Fax: 326 907 288, Mob:+420 777 313 823, Mob:+420 777 241 959, email: aero�ex9@gmail.com, www.aero�ex.cz
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L

D

DIN DVGW

Vb

Materiál: bronz s vypouštěním nebo bez vypouštění

DN D bronz

bez vypouštění s vypouštěním

mm obj. číslo obj. číslo

15 15 71481.015.2 71483.015.2

15 18 71481.018.2 71483.018.2

20 22 71481.022.2 71483.022.2

25 28 71481.028.2 71483.028.2

32 35 71481.035.2 71483.035.2

40 42 71481.042.2 71483.042.2

50 54 71481.054.2 71483.054.2

Konstrukční rozměry

DN D L l H

mm mm mm mm

15 15 125 22 50

15 18 125 22 50

20 22 145 23 50

25 28 170 23 60

32 35 200 25 67

40 42 205 36 100

50 54 235 40 100

1

AEROFLEX a.s. Pražská 298, 250 36, Brandýs/Labem Stará Boleslav /areál �rmy AMZ/
Tel./Fax: 326 907 288, Mob:+420 777 313 823, Mob:+420 777 241 959, email: aero�ex9@gmail.com, www.aero�ex.cz

Popis:
»Rozměry: DN 15 až DN 50
» schválení konstrukčního vzoru:

    DIN-DVGW pod č. NW 6170BN0037, 
    SVGW pod č. 0210-4557, 
    ÖVGW pod č. W 1.481
»Hlučnost podle DIN 4109: 

    MPA NRW pod č. PA-IX7892/1
»Průtokové hodnoty podle DIN EN 1213 objemový průtok- třída Vb
  Ochrana pro pitnou vodu podle DIN  EN 1717
»Lisovací spoj z bronzu

»Použití pro pitnou a teplou užitkovou vodu
»Provozní tlak max. 16 bar
»Provozní teplota max. 90°C
»Ventil z bronzu podle nařízení o pitné vodě DIN 50 930
»Zelená rukojeť z umělé hmoty, která je zpevněná skelnými vlákny
»Masivní těsnící píst se zdvojeným EPDM opláštěním  podle požadavků 

    DVGW pracovních tabulek W270
»V kontaktu s médiem použité materiály jednotlivých ventilů odpovídají 

    směrnicím Úřadu pro životní prostředí
»Dobře nezlisovaný spoj je netěsný

Výhody:
»Garantovaná bezúdržbovost bez výměny horní části díky:
»Samočistícímu ventilu v sedle utěsněného pístu

»Funkční části jsou s dlouhodobým promaštěním
»Lehká manipulace díky ergonomicky tvarované rukojeti
»Rychlé a nenamáhavé otevírání  a uzavírání pár pootočeními
»Směr obsluhy je vyznačen na rukojeti
»Označení potrubí pomocí přiložených různobarevných  vyměnitelných vložek 
»Nestoupající rukojeť při otevírání ventilu
»Čistá vrchní část nezávislá od prostoru, zabraňující tvorbě vodních 
 zárodkú a legionel
»Libovolná montážní poloha
»Konstrukční výška umožňuje montáž i v nejstíženějších prostorech
»Použití lisovacích čelistí od různých dodavatelů lisovacích spojů 
  kovových potrubních systémů
»Rozumné a rychlé lisování díky nerozebíratelným spojům

Příslušenství (nenachází se v balení):
»Izolační pouzdro (typ 09084-SET)
»Vypouštěcí ventil- prodloužení (typ 51097 / ¼“)
»Ventil na odebírání vzorků z vody (Typ 51100)



1Pístový ventil s lisovacím spojem a so zpětnou klapkou 
Systém Viega Sanpress/Pro�press

D D

H

l l
L

DIN DVGW

Vb

DN D bronz

mm obj. číslo

15 15 71482.015.2

15 18 71482.018.2

20 22 71482.022.2

25 28 71482.028.2

32 35 71482.035.2

40 42 71482.042.2

50 54 71482.054.2

Konstrukční rozměry

DN D L l H

mm mm mm mm

15 15 205 22 50

15 18 205 22 50

20 22 225 23 50

25 28 255 23 60

32 35 300 25 67

40 42 305 36 100

50 54 360 40 100

Materiál: bronz s vypouštěním a se zátkou na provedení skoušky vody  

1

AEROFLEX a.s. Pražská 298, 250 36, Brandýs/Labem Stará Boleslav /areál �rmy AMZ/
Tel./Fax: 326 907 288, Mob:+420 777 313 823, Mob:+420 777 241 959, email: aero�ex9@gmail.com, www.aero�ex.cz

Popis:
»Rozměry: DN 15 až DN 50
» schválení konstrukčního vzoru:

    DIN-DVGW pod č. NW 6170BN0037, 
    SVGW pod č. 0210-4557, 
    ÖVGW pod č. W 1.481
»Hlučnost podle DIN 4109: 

    MPA NRW pod č. PA-IX7892/1
»Průtokové hodnoty podle DIN EN 1213 objemový průtok- třída Vb
  Ochrana pro pitnou vodu podle DIN  EN 1717
»Lisovací spoj z bronzu

»Použití pro pitnou a teplou užitkovou vodu
»Provozní tlak max. 16 bar
»Provozní teplota max. 90°C
»Ventil z bronzu podle nařízení o pitné vodě DIN 50 930
»Zelená rukojeť z umělé hmoty, která je zpevněná skelnými vlákny
»Masivní těsnící píst se zdvojeným EPDM opláštěním  podle požadavků 

    DVGW pracovních tabulek W270
»V kontaktu s médiem použité materiály jednotlivých ventilů odpovídají 

    směrnicím Úřadu pro životní prostředí
»Dobře nezlisovaný spoj je netěsný

Výhody:
»Garantovaná bezúdržbovost bez výměny horní části díky:
»Samočistícímu ventilu v sedle utěsněného pístu

»Funkční části jsou s dlouhodobým promaštěním
»Lehká manipulace díky ergonomicky tvarované rukojeti
»Rychlé a nenamáhavé otevírání  a uzavírání pár pootočeními
»Směr obsluhy je vyznačen na rukojeti
»Označení potrubí pomocí přiložených různobarevných  vyměnitelných vložek 
»Nestoupající rukojeť při otevírání ventilu
»Čistá vrchní část nezávislá od prostoru, zabraňující tvorbě vodních 
 zárodkú a legionel
»Libovolná montážní poloha
»Konstrukční výška umožňuje montáž i v nejstíženějších prostorech
»Použití lisovacích čelistí od různých dodavatelů lisovacích spojů 
  kovových potrubních systémů
»Rozumné a rychlé lisování díky nerozebíratelným spojům

Příslušenství (nenachází se v balení):
»Izolační pouzdro (typ 09084-SET)
»Vypouštěcí ventil- prodloužení (typ 51097 / ¼“)
»Ventil na odebírání vzorků z vody (Typ 51100)



Pístový ventil s lisovacím spojem  systém Viega Raxo�x se SC-Contur

DD

H

l l
L

DIN DVGW

Vb

Pístový ventil s lisovacím spojem systém Viega Raxo�x se SC-Contur
Materiál: bronz se dvěma vypouštěcími zátkami

DN D bronz

mm obj. číslo

15 16 71487.016.2

15 20 71487.020.2

20 25 71487.025.2

Konstrukční rozměry

DN D L l H

mm mm mm mm

15 16 133 14,7 50

15 20 133 14,6 50

20 25 155 19,6 50

Popis:
»Rozměry: DN 15 až DN 50
» schválení konstrukčního vzoru:

    DIN-DVGW pod č. NW 6170BN0037, 
    SVGW pod č. 0210-4557, 
    ÖVGW pod č. W 1.481
»Hlučnost podle DIN 4109: 

    MPA NRW pod č. PA-IX7892/1
»Průtokové hodnoty podle DIN EN 1213 objemový průtok- třída Vb
  Ochrana pro pitnou vodu podle DIN  EN 1717
»Lisovací spoj z bronzu

»Použití pro pitnou a teplou užitkovou vodu
»Provozní tlak max. 16 bar
»Provozní teplota max. 90°C
»Ventil z bronzu podle nařízení o pitné vodě DIN 50 930
»Zelená rukojeť z umělé hmoty, která je zpevněná skelnými vlákny
»Masivní těsnící píst se zdvojeným EPDM opláštěním  podle požadavků 

    DVGW pracovních tabulek W270
»V kontaktu s médiem použité materiály jednotlivých ventilů odpovídají 

    směrnicím Úřadu pro životní prostředí
»Dobře nezlisovaný spoj je netěsný

Výhody:
»Garantovaná bezúdržbovost bez výměny horní části díky:
»Samočistícímu ventilu v sedle utěsněného pístu

»Funkční části jsou s dlouhodobým promaštěním
»Lehká manipulace díky ergonomicky tvarované rukojeti
»Rychlé a nenamáhavé otevírání  a uzavírání pár pootočeními
»Směr obsluhy je vyznačen na rukojeti
»Označení potrubí pomocí přiložených různobarevných  vyměnitelných vložek 
»Nestoupající rukojeť při otevírání ventilu
»Čistá vrchní část nezávislá od prostoru, zabraňující tvorbě vodních 
 zárodkú a legionel
»Libovolná montážní poloha
»Konstrukční výška umožňuje montáž i v nejstíženějších prostorech
»Použití lisovacích čelistí od různých dodavatelů lisovacích spojů 
  kovových potrubních systémů
»Rozumné a rychlé lisování díky nerozebíratelným spojům

Příslušenství (nenachází se v balení):
»Izolační pouzdro (typ 09084-SET)
»Vypouštěcí ventil- prodloužení (typ 51097 / ¼“)
»Ventil na odebírání vzorků z vody (Typ 51100)

1



1
Systémový pístový ventil s lisovacím spojem
Systém Geberit Mepla

Materiál z bronzu se dvěmi zátkami 

H

D

l l

L

D

Vb

DIN DVGW

DN D bronz

mm obj. číslo

15 16 71474.016.2

15 20 71474.020.2

20 26 71474.026.2

25 32 71474.032.2

32 40 71474.040.2

40 50 71474.050.2

50 63 71474.063.2

Konstrukční rozměry

DN D L l H

mm mm mm mm

15 16 145 25 50

15 20 145 27,5 50

20 26 175 32 50

25 32 185 28,5 60

32 40 215 33,5 67

40 50 235 37,5 100

50 63 310 67,5 100

Popis:
Rozměry: DN 15 až DN 50
Schválení konstrukčního vzoru: 

- DIN-DVGW pod č. NW 6170BN0037, 
- SVGW pod č. 0210-4557, 
- ÖVGW pod č. W 1.481
Hlučnost podle DIN 4109: 

MPA NRW pod č. PA-IX7892/1
Průtokové hodnoty podle DIN EN 1213 objemový průtok- třída Vb
Ochrana pro pitnou vodu podle DIN  EN 1717
Použití pro pitnou a teplou úžitkovou vodu
Provozní tlak max. 16 bar
Provozní teplota max. 90°C
Ventil z bronzu, podle nařízení o pitné vodě 

DIN 50 930
Zelená rukojeť z umělé hmoty, která je zpevněná skelnými vlákny
Masivní těsnící píst se zdvojeným EPDM opláštěním  podle požadavků 

DVGW pracovních tabulek W270
V kontaktu s médiem použité materiály jednotlivých ventilů odpovídají 

směrnicím Úřadu pro životní prostředí

Výhody:
Garance bezúdržbovosti bez výměny horní části díky:

Samočistící ventil v sedle utěsněného pístu

Funkční části s dlouhodobým promaštěním
Lehká manipulace díky ergonomicky tvarované rukojeti
Rychlé a nenamáhavé otevírání  a uzavírání pár pootočeními
Směr obsluhy je vyznačen na rukojeti
Označení potrubí pomocí přiložených různobarevných  vyměnitelnýh 

vložek
Nestoupající rukojeť při otevírání ventilu
Čistá vrchní část nezávislá na prostoru, zabraňující tvorbě vodních zárodků a 

legionel
Libovolná montážní poloha
Konstrukční výška umožňuje montáž i v nejstísněnějších prostorech
Ventil se zpětnou klapkou je  odolný vůči vyššímu tepelnému zaťtžení a 

obzvlášť vhodný pro cirkulační a vytápěcí systémy
Zkouška systému podle DIN 1988: Ochrana instalace vody před znečištěnou 

vodou

Příslušenství (nenachází se v balení):
Izolační pouzdro (typ 09067-SET)
Vypouštěcí ventil- prodloužení (typ 51097 / ¼“), Vypouštěcí ventil (typ 51095)
Ventil na odebírání vzorek z vody (Typ 51100)
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Systémový pístový ventil so zpětnou klapkou a lisovacím spojem 
Systém Geberit Mepla

D D

l l
L

H

Vb

DIN DVGW

Materiál z bronzu, s vypouštěním a se zátkou na provedení skoušky vody

DN D bronz

mm obj. číslo

15 16 71473.016.2

15 20 71473.020.2

20 26 71473.026.2

25 32 71473.032.2

32 40 71473.040.2

40 50 71473.050.2

50 63 71473.063.2

Konstrukční rozměry

DN D L l H

mm mm mm mm

15 16 215 25 50

15 20 215 27,5 50

20 26 250 32 50

25 32 265 28,5 60

32 40 335 33,5 67

40 50 335 37,5 100

50 63 435 67,5 100

Popis:
Rozměry: DN 15 až DN 50
Schválení konstrukčního vzoru: 

- DIN-DVGW pod č. NW 6170BN0037, 
- SVGW pod č. 0210-4557, 
- ÖVGW pod č. W 1.481
Hlučnost podle DIN 4109: 

MPA NRW pod č. PA-IX7892/1
Průtokové hodnoty podle DIN EN 1213 objemový průtok- třída Vb
Ochrana pro pitnou vodu podle DIN  EN 1717
Použití pro pitnou a teplou úžitkovou vodu
Provozní tlak max. 16 bar
Provozní teplota max. 90°C
Ventil z bronzu, podle nařízení o pitné vodě 

DIN 50 930
Zelená rukojeť z umělé hmoty, která je zpevněná skelnými vlákny
Masivní těsnící píst se zdvojeným EPDM opláštěním  podle požadavků 

DVGW pracovních tabulek W270
V kontaktu s médiem použité materiály jednotlivých ventilů odpovídají 

směrnicím Úřadu pro životní prostředí

Výhody:
Garance bezúdržbovosti bez výměny horní části díky:

Samočistící ventil v sedle utěsněného pístu

Funkční části s dlouhodobým promaštěním
Lehká manipulace díky ergonomicky tvarované rukojeti
Rychlé a nenamáhavé otevírání  a uzavírání pár pootočeními
Směr obsluhy je vyznačen na rukojeti
Označení potrubí pomocí přiložených různobarevných  vyměnitelnýh 

vložek
Nestoupající rukojeť při otevírání ventilu
Čistá vrchní část nezávislá na prostoru, zabraňující tvorbě vodních zárodků a 

legionel
Libovolná montážní poloha
Konstrukční výška umožňuje montáž i v nejstísněnějších prostorech
Ventil se zpětnou klapkou je  odolný vůči vyššímu tepelnému zaťtžení a 

obzvlášť vhodný pro cirkulační a vytápěcí systémy
Zkouška systému podle DIN 1988: Ochrana instalace vody před znečištěnou 

vodou

Příslušenství (nenachází se v balení):
Izolační pouzdro (typ 09084-SET)
Vypouštěcí ventil- prodloužení (typ 51097 / ¼“)
Ventil na odebírání vzorek z vody (Typ 51100)



1 Pístový ventil s přírubou 
od DN 15 do DN 50

H

d1d2

L

DIN DVGW

Vb

Materiál z bronzu s vypouštěním  

DN bronz

obj. číslo

15 71490.015.2

20 71490.020.2

25 71490.025.2

32 71490.032.2

40 71490.040.2

50 71490.050.2

konstrukční rozměry

DN d1 d2 L H

mm mm mm mm

15 45 95 130 50

20 58 105 150 50

25 68 115 160 60

32 78 140 180 67

40 88 150 200 100

50 102 165 230 100

Popis:
Rozměry: DN 15 až DN 50
Schválení konstrukčního vzoru: 

- DIN-DVGW pod č. NW 6170BN0037, 
- SVGW pod č. 0210-4557, 
- ÖVGW pod č. W 1.481
Hlučnost podle DIN 4109: 

MPA NRW pod č. PA-IX7892/1
Průtokové hodnoty podle DIN EN 1213 objemový průtok- třída Vb
Ochrana pro pitnou vodu podle DIN  EN 1717
Použití pro pitnou a teplou úžitkovou vodu
Provozní tlak max. 16 bar
Provozní teplota max. 90°C
Ventil z bronzu, podle nařízení o pitné vodě 

DIN 50 930
Zelená rukojeť z umělé hmoty, která je zpevněná skelnými vlákny
Masivní těsnící píst se zdvojeným EPDM opláštěním  podle požadavků 

DVGW pracovních tabulek W270
V kontaktu s médiem použité materiály jednotlivých ventilů odpovídají 

směrnicím Úřadu pro životní prostředí
»rychle vypouštěcí ventil se 3/4“ závitovým přípojem
Výhody:
Garance bezúdržbovosti bez výměny horní části díky:

Samočistící ventil v sedle utěsněného pístu

Funkční části s dlouhodobým promaštěním
Lehká manipulace díky ergonomicky tvarované rukojeti
Rychlé a nenamáhavé otevírání  a uzavírání pár pootočeními
Směr obsluhy je vyznačen na rukojeti
Označení potrubí pomocí přiložených různobarevných  vyměnitelnýh 

vložek
Nestoupající rukojeť při otevírání ventilu
Čistá vrchní část nezávislá na prostoru, zabraňující tvorbě vodních zárodků a 

legionel
Libovolná montážní poloha
Konstrukční výška umožňuje montáž i v nejstísněnějších prostorech
Ventil se zpětnou klapkou je  odolný vůči vyššímu tepelnému zaťtžení a 

obzvlášť vhodný pro cirkulační a vytápěcí systémy
Zkouška systému podle DIN 1988: Ochrana instalace vody před znečištěnou 

vodou

Příslušenství (nenachází se v balení):
Izolační pouzdro (typ 09067-SET)
Vypouštěcí ventil- prodloužení (typ 51097 / ¼“)
Ventil na odebírání vzorek z vody (Typ 51100)
Montážní set na ventil s přírubou (Typ 09060)



Pístový ventil s přírubou
od DN 65 do DN 150

H

d1d2

L

DIN DVGW

Vb

Materiál z bronzu s vypouštěním

DN bronz

obj. číslo

65 71490.065.2

80 71490.080.2

100 71490.100.2

125 71490.125.2

konstrukční rozměry

DN d1 d2 L H

mm mm mm mm

65 122 185 290 220

80 138 200 310 220

100 158 220 350 300

125 188 250 400 300

DN 150 na poptávku

Popis:
Rozměry: DN 15 až DN 50
Schválení konstrukčního vzoru: 

- DIN-DVGW pod č. NW 6170BN0037, 
- SVGW pod č. 0210-4557, 
- ÖVGW pod č. W 1.481
Hlučnost podle DIN 4109: 

MPA NRW pod č. PA-IX7892/1
Průtokové hodnoty podle DIN EN 1213 objemový průtok- třída Vb
Ochrana pro pitnou vodu podle DIN  EN 1717
Použití pro pitnou a teplou úžitkovou vodu
Provozní tlak max. 16 bar
Provozní teplota max. 90°C
Ventil z bronzu, podle nařízení o pitné vodě 

DIN 50 930
Zelená rukojeť z umělé hmoty, která je zpevněná skelnými vlákny
Masivní těsnící píst se zdvojeným EPDM opláštěním  podle požadavků 

DVGW pracovních tabulek W270
V kontaktu s médiem použité materiály jednotlivých ventilů odpovídají 

směrnicím Úřadu pro životní prostředí
»rychle vypouštěcí ventil se 3/4“ závitovým přípojem
Výhody:
Garance bezúdržbovosti bez výměny horní části díky:

Samočistící ventil v sedle utěsněného pístu

Funkční části s dlouhodobým promaštěním
Lehká manipulace díky ergonomicky tvarované rukojeti
Rychlé a nenamáhavé otevírání  a uzavírání pár pootočeními
Směr obsluhy je vyznačen na rukojeti
Označení potrubí pomocí přiložených různobarevných  vyměnitelnýh 

vložek
Nestoupající rukojeť při otevírání ventilu
Čistá vrchní část nezávislá na prostoru, zabraňující tvorbě vodních zárodků a 

legionel
Libovolná montážní poloha
Konstrukční výška umožňuje montáž i v nejstísněnějších prostorech
Ventil se zpětnou klapkou je  odolný vůči vyššímu tepelnému zaťtžení a 

obzvlášť vhodný pro cirkulační a vytápěcí systémy
Zkouška systému podle DIN 1988: Ochrana instalace vody před znečištěnou 

vodou

Příslušenství (nenachází se v balení):
Izolační pouzdro (typ 09067-SET)
Vypouštěcí ventil- prodloužení (typ 51097 / ¼“)
Ventil na odebírání vzorek z vody (Typ 51100)
Montážní set na ventil s přírubou (Typ 09060)



Systémový pístový ventil s lisovacím spojem
Systém FRÄNKISCHE alpex F50 Pro�/alpex duo

H

D D

l l
L

Vb

DIN DVGW

Materiál z bronzu se dvěmi zátkami

DN D bronz

mm obj. číslo

15 16 71475.016.2

15 20 71475.020.2

20 26 71475.026.2

25 32 71475.032.2

32 40 71475.040.2

40 50 71475.050.2

50 63 71475.063.2

konstrukční rozměry

DN typ D L l H

alpex mm mm mm mm

15 F50 16 145 26 50

15 F50 20 160 27 50

20 F50 26 175 34 50

25 F50 32 200 35 60

32 duo 40 260 43 67

40 duo 50 290 48 100

50 duo 63 340 55 100

Popis:
Rozměry: DN 15 až DN 50
Schválení konstrukčního vzoru: 

- DIN-DVGW pod č. NW 6170BN0037, 
- SVGW pod č. 0210-4557, 
- ÖVGW pod č. W 1.481
Hlučnost podle DIN 4109: 

MPA NRW pod č. PA-IX7892/1
Průtokové hodnoty podle DIN EN 1213 objemový průtok- třída Vb
Ochrana pro pitnou vodu podle DIN  EN 1717
Použití pro pitnou a teplou úžitkovou vodu
Provozní tlak max. 16 bar
Provozní teplota max. 90°C
Ventil z bronzu, podle nařízení o pitné vodě 

DIN 50 930
Zelená rukojeť z umělé hmoty, která je zpevněná skelnými vlákny
Masivní těsnící píst se zdvojeným EPDM opláštěním  podle požadavků 

DVGW pracovních tabulek W270
V kontaktu s médiem použité materiály jednotlivých ventilů odpovídají 

směrnicím Úřadu pro životní prostředí

Výhody:
Garance bezúdržbovosti bez výměny horní části díky:

Samočistící ventil v sedle utěsněného pístu

Funkční části s dlouhodobým promaštěním
Lehká manipulace díky ergonomicky tvarované rukojeti
Rychlé a nenamáhavé otevírání  a uzavírání pár pootočeními
Směr obsluhy je vyznačen na rukojeti
Označení potrubí pomocí přiložených různobarevných  vyměnitelnýh 

vložek
Nestoupající rukojeť při otevírání ventilu
Čistá vrchní část nezávislá na prostoru, zabraňující tvorbě vodních zárodků a 

legionel
Libovolná montážní poloha
Konstrukční výška umožňuje montáž i v nejstísněnějších prostorech
Ventil se zpětnou klapkou je  odolný vůči vyššímu tepelnému zaťtžení a 

obzvlášť vhodný pro cirkulační a vytápěcí systémy
Zkouška systému podle DIN 1988: Ochrana instalace vody před znečištěnou 

vodou

Příslušenství (nenachází se v balení):
Izolační pouzdro (typ 09067-SET)
Vypouštěcí ventil- prodloužení (typ 51097 / ¼“), vypouštěcí ventil (typ 51095)
Ventil na odebírání vzorek z vody (Typ 51100)



1Systémový pístový ventil s lisovacím spojem a zpětnou klapkou 
Systém FRÄNKISCHE alpex F50 Pro�/alpex duo

D D

H

l l
L

Vb

DIN DVGW

Materiál z bronzu, s vypouštěním a se zátkou na provedení skoušky vody

DN D bronz

mm obj. číslo

15 16 71477.016.2

15 20 71477.020.2

20 26 71477.026.2

25 32 71477.032.2

32 40 71477.040.2

40 50 71477.050.2

50 63 71477.063.2

Konstrukční rozměry

DN Typ D L l H

alpex mm mm mm mm

15 F50 16 213 26 50

15 F50 20 230 27 50

20 F50 26 250 34 50

25 F50 32 280 35 60

32 duo 40 355 43 67

40 duo 50 390 48 100

50 duo 63 440 55 100

Popis:
Rozměry: DN 15 až DN 50
Schválení konstrukčního vzoru: 

- DIN-DVGW pod č. NW 6170BN0037, 
- SVGW pod č. 0210-4557, 
- ÖVGW pod č. W 1.481
Hlučnost podle DIN 4109: 

MPA NRW pod č. PA-IX7892/1
Průtokové hodnoty podle DIN EN 1213 objemový průtok- třída Vb
Ochrana pro pitnou vodu podle DIN  EN 1717
Použití pro pitnou a teplou úžitkovou vodu
Provozní tlak max. 16 bar
Provozní teplota max. 90°C
Ventil z bronzu, podle nařízení o pitné vodě 

DIN 50 930
Zelená rukojeť z umělé hmoty, která je zpevněná skelnými vlákny
Masivní těsnící píst se zdvojeným EPDM opláštěním  podle požadavků 

DVGW pracovních tabulek W270
V kontaktu s médiem použité materiály jednotlivých ventilů odpovídají 

směrnicím Úřadu pro životní prostředí

Výhody:
Garance bezúdržbovosti bez výměny horní části díky:

Samočistící ventil v sedle utěsněného pístu

Funkční části s dlouhodobým promaštěním
Lehká manipulace díky ergonomicky tvarované rukojeti
Rychlé a nenamáhavé otevírání  a uzavírání pár pootočeními
Směr obsluhy je vyznačen na rukojeti
Označení potrubí pomocí přiložených různobarevných  vyměnitelnýh 

vložek
Nestoupající rukojeť při otevírání ventilu
Čistá vrchní část nezávislá na prostoru, zabraňující tvorbě vodních zárodků a 

legionel
Libovolná montážní poloha
Konstrukční výška umožňuje montáž i v nejstísněnějších prostorech
Ventil se zpětnou klapkou je  odolný vůči vyššímu tepelnému zaťtžení a 

obzvlášť vhodný pro cirkulační a vytápěcí systémy
Zkouška systému podle DIN 1988: Ochrana instalace vody před znečištěnou 

vodou

Příslušenství (nenachází se v balení):
Izolační pouzdro (typ 09084-SET)
Vypouštěcí ventil- prodloužení (typ 51097 / ¼“)
Ventil na odebírání vzorek z vody (Typ 51100)



1Systémový pístový ventil se zpětnou klapkou a lisovacím spojem 
Systém Geberit Mapress

H

D

l l
L

D

Vb

DIN DVGW

Materiál z bronz s vypouštěním a se zátkou na provedení skoušky vody

 
 
 

DN D bronz

mm obj. číslo

15 15 71480.015.2

15 18 71480.018.2

20 22 71480.022.2

25 28 71480.028.2

32 35 71480.035.2

40 42 71480.042.2

50 54 71480.054.2

Konstrukční rozměry

DN D L l H

mm mm mm mm

15 15 180 20 50

15 18 195 20 50

20 22 205 21 50

25 28 235 25 60

32 35 275 26 67

40 42 295 30 100

50 54 380 35 100

1 Popis:
Rozměry: DN 15 až DN 50
Schválení konstrukčního vzoru: 

DIN-DVGW pod č. NW 6170BN0037, 
SVGW pod č. 0210-4557, 
ÖVGW pod č. W 1.481
Hlučnost podle DIN 4109: 

MPA NRW pod č. PA-IX7892/1
Průtokové hodnoty podle DIN EN 1213 objemový průtok- třída Vb
Ochrana pro pitnou vodu podle DIN  EN 1717
Použití pro pitnou a teplou úžitkovou vodu
Provozní tlak max. 16 bar
Provozní teplota max. 90°C
Ventil z bronzu podle nařízení o pitné vodě 

DIN 50 930
Zelená rukojeť z umělé hmoty, která je zpevněná skelnými vlákny
Masivní těsnící píst se zdvojeným EPDM opláštěním  podle požadavků 

DVGW pracovních tabulek W270
V kontaktu s médiem použité materiály jednotlivých ventilů odpovídají 

směrnicím Úřadu pro životní prostředí

Výhody:
Garance bezúdržbovosti bez výměny horní části díky:

Samočistící ventil v sedle utěsněného pístu

Funkční části s dlouhodobým promaštěním
Lehká manipulace díky ergonomicky tvarované rukojeti
Rychlé a nenamáhavé otevírání  a uzavírání pár pootočeními
Směr obsluhy je vyznačen na rukojeti
Označení potrubí pomocí přiložených různobarevných  vyměnitelnýh 

vložek
Nestoupající rukojeť při otevírání ventilu
Čistá vrchní část nezávislá na prostoru, zabraňující tvorbě vodních zárodků a 

legionel
Libovolná montážní poloha
Konstrukční výška umožňuje montáž i v nejstísněnějších prostorech
Ventil se zpětnou klapkou je  odolný vůči vyššímu tepelnému zaťtžení a 

obzvlášť vhodný pro cirkulační a vytápěcí systémy
Zkouška systému podle DIN 1988: Ochrana instalace vody před znečištěnou 

vodou

Příslušenství (nenachází se v balení):
Izolační pouzdro (typ 09084-SET)
Vypouštěcí ventil- prodloužení (typ 51097 / ¼“)
Ventil na odebírání vzorek z vody (Typ 51100)



4

H

SW Rp SWRp

L

DIN DVGW

Vb

DN mosaz

Obj. číslo
15 71355.104.2
20 71355.106.2

Konstrukční rozměry

DN Rp L H SW
mm mm mm

15 1/2 65 50 27
20 3/4 75 50 32

Popis:

• Jmenovité šířky: od DN 15 do DN 20
• Provozní teplota: 140 °C trvalé zatížení, 170°C 
krátkodobé zatížení
• Provozní tlak max. 16 bar
• Tělo ventilu - z mosazi
• Oranžově zabarvená rukojeť ze zesíleného
plastu sklovláknem
• Masívní těsnící píst s dvojitým těsnícím 
Viton®-opláštěním

Výhody:
• Jednoduchá údržba bez výměny vrchní
 části:
 1. Samočistící sedlo ventilu

 3. Funkční části dlouhodobě promaštěné
• Lehké ovládaní ergonomicky formovanou
rukojetí
• Rychlé, dají se otevřít a uzavřít jen za pomocí pár 
pootočeními bez vynaložení větší síly
• Směr ovládaní je vyznačený na rukojeti
• Vodící popisová značka přiložená při různobarevném 
lehce vyměnitelném vkladacím víčku
• Nestoupající vrchní část
• Libovolná montážní poloha
• Sama stavební výška umožňuje vsazení ventilu i při 
malém rozměru prostoru

Pístový ventil pro solární použití s vnitřním závitem

AEROFLEX a.s. Pražská 298, 250 36, Brandýs/Labem Stará Boleslav /areál firmy AMZ/
Tel./Fax: 326 907 288, Mob:+420 777 313 823, Mob:+420 777 241 959, email: aeroflex9@gmail.com, www.aeroflex.cz

*podle poptávky i větší dimenze vo všech obměnách


