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Употреба

Характеристики

R585M R585T

R585M е колектор, специално разработен за използване в санитарни разпределителни системи.

Употребата му се характеризира със следните предимства: лекота на монтаж, естетичност, гъвкавост
спрямо конкретните нужди. Конструкцията на колекторите позволява да се задоволят изискванията
на всяка индивидуална система, намалявайки до минимум връзките между отделните елементи, което
е предпоставка за дългогодишна безпроблемна експлоатация. За контрол и регулиране на дебита през
всеки един от кръговете, колектора е оборудван със спирателен вентил, който може да бъде изцяло отворен, 
частично или напълно затворен. Колекторните кутии, начина на закрепване и монтажа на елементите
в тях, са идентични на тези прилагани и за другите GIACOMINI модулни  колектори.

Модулния колектор R585M е изработен от горещо пресован месинг, което му придава висока механична
якост, съчетана с компактни размери и висока скорост на работния флуид. Свързването на отделните
модули, се осъществява без допълнителни инструменти и уплътнителни материали. Херметичноста 
на връзката, се осигурява посредством О-пръстени. Чрез притискане на мъжката към женската част
на отделните модули, се извършва свързването им в колекторна група. Присъединяването на допълнителни 
елементи (спирателни вентили, преходи, тръби и др.) към модула R585M, се осъществява с помощта 
на крайния елемент R585T. Предлаганите размери са 3/4" и 1". Краят на елемента R585T е оформен 
като шестостен, позволяващ използването на гаечен ключ при нужда. Връзката на тръбите към колектора,
се осъществява посредством GIACOMINI адаптори на база 16. Те могат да бъдат следните: R178 - за медни
тръби; R179 - за PEX и PB тръби; R179AM - за многослойни тръби. Обозначаването на отделните колекторни групи
се осъществява със самозалепващи етикети R253, които се поставят на ръкохватките на спирателните вентили.
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Технически данни

• Макс. работна температура: 90°C

• Макс. работно налягане:1 MPa

• Подходящ за разпределение на топла и студена вода в санитарни системи

• Тяло от горещо пресован месинг

• Покритие от никел

• Спирателни вентили с ръкохватка от пластмаса с висока устойчивост

• EP пръсени

• Предлагат се с размер DN20 (3/4") и DN25 (1") 

• 35 mm разстояние между отворите при сглобен колектор

• Присъединяване с адаптори на база 16

Размери

КОД A B C D E F

R585MX105 16 - - 32 21 DN25

R585TX104 16 3/4”  31 32 21 DN25

R585TX105 16 1”  39 32 21 DN25

R585TM R585M R585TF
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Монтаж

За получаване на колектор с необходимия брой отвори, модулите

R585M трябва да бъдат сглобени ръчно. Това е много лесно и не се 

изисква използването на инструменти. Необходимо е да се провери

дали О-пръстените са чисти, и ако се наложи да бъде нанесена 

смазка на силиконова основа. За да се предотврати нараняването

на О-пръстените, се препоръчва модулите които ще се съединяват,

да бъдат извадени от опаковката непосредствено преди монтажа.

За свързване на колектора към допълнителните компоненти, се

използва крайния елемент R585T. Бързото свързване на отделните
модули, се осъществява чрез притискане на мъжката към женската

част, и взаимното им завъртане на 90 градуса. Двете части трябва 
внимателно да се натиснат, докато уплътнителния пръстен влезе

в леглото, и се закопчават посредством захващащите зъбци.

Двата крайни елемента (R585T) (с подходящия размер на резбата), заедно
с необходимия брой междинни модули (R585M), образуват готов
разпределителен колектор с нужния брой отвори. 
Пример: за сглобяване на колектор с 6 извода са необходими
1 бр. R585T и 4бр. междинни модули R585M. Конструкцията и 
начина на свързване, позволяват при еднакъв междинен модул

(вътрешен размер DN25), да се комбинира с различни като размер
крайни елементи (3/4" или 1"). Това позволява да се изработват  
разпределители с широк спектър на приложение, поддържайки
минимален брой компоненти в наличност. Препоръчва се,  допълнителните
компоненти (кранове, накрайници, преходи и др.), да се присъединят

предварително към крайните елементи R585T, чрез което се избягва
евентуалното усукване и повреждане на съединителните елементи
на модулите в колектора.

Готовите колектори се монтират в колекторна кутия тип R584E/F

посредством скобите включени в нея. Нужно е скобата да обхваща
цилиндричната част на елемента, след което да са пристегне

посредством винт. След фиксиране на колектора и подвързването

му към захранващите тръби, се пристъпва към свързване на тръбите

от вътрешната санитарна инсталация, посредством адаптори на база 16.

За обозначаване на съответните кръгове, се препоръчва използването

на самозалепващи етикети R523, оцветени в червен и син цвят.
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Хидравлични загуби
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Kv
1/2 0,23

3/4 0,36

1 0,48

1 1/2 0,68

2 0,87

T.A. 1,45

Кривата показана на графиката, показва хидравличните загуби в един модул, визирайки степента оборотите на 

завъртане на спирателния вентил. При стандартна инсталация, свързването модулите в колекторна група, се
характеризира с незначително увеличение на загубите, затова се използват стойностите дадени в диаграмата.

Независимо от броя отвори, R585M е единствения колектор за санитарни системи, при когото е без значение

страната на захранване, тъй като хидравличните загуби не се променят.
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GIACOMINI SPA
Via per Alzo,39

28017 San Maurizio d’Opaglio (NO)  ITALY 
tel. 0322 923111 - fax 0322 96256

e-mail: info@giacomini.com
internet: www.giacomini.com
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кв. „Павлово”, Витоша

бул. “Цар Борис ІІІ” №253           

тел./факс: 02 / 85 69 174

моб. тел.: +359 878 20 55 33 

sales@terratherm-bg.com

www.terratherm-bg.com


