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 Použití 

 › Pro ovládání VAG armatur.

 Upozornění 

 › Při objednávce nebo poptávce 
prosím dodejte jednoduché montáž-
ní schéma i s potřebnými rozměry.

 Popis 

 › Flexibilní systém pro individuální řešení ovládání armatur:
 - EKO®plus a BETA® 200 Měkkotěsnicí šoupátka
 - EROX®plus a ERI®plus Vřetenová šoupátka
 - ZETA® a MONO Nožová šoupátka
 - EKN® Uzavírací klapky
 - RIKO® Plunžrové ventily

 › Sestava se skládá z ovládacích prvků a spojovacích a vodicích dílců.
 › Snadná montáž přímo na místě.
 › Možnost záměny ručního ovládání za pohon bez nutnosti demontáže ze stěny.
 › U vřetenových šoupátek se stoupajícím vřetenem lze tuhé prodlužovací tyče přizpů-

sobit na místě montáže v krocích po 100 mm.

 Prvky sestavy 

 › Vřetena - nestoupající
 › Vřetena - stoupající
 › Teleskopická prodloužení vřetene
 › Prodloužení vřetene s křížovým kloubem (tzv. "kardan")
 › Prodlužovací tyče
 › Nastavitelná vedení vřetene
 › Konzoly ke zdi
 › Sloupové stojany
 › Držáky na strop či pod poklop
 › Nástavce pro ovládání T-klíčem
 › Připojení pro pohony
 › Hřídelové klouby
 › Ukazatele polohy
 › Ruční kola
 › Spojky

 Materiály hlavních dílů 

 › Spojovací prvky, plechové díly: korozivzdorná ocel 1.4301 (17% Cr)
 › Sloupový stojan, vedení vřetene: korozivzdorná ocel 1.4301 (17% Cr)
 › Vřeteno: korozivzdorná oceli 1.4057 (17% Cr)

 Ochrana proti korozi 

 › Díly z korozivzdorné oceli jsou mořeny a pasivovány, ostatní díly jsou chráněny epo-
xidovým povrstvením.

 Montáž a údržba 

 › Pro správnou instalaci a bezpečný provoz REMO Ovládací sestavy se řiďte instrukce-
mi uvedenými v VAG Obecném návodu na montáž, provoz a údržbu armatur.

 › Montáž sestavy na zeď je prováděna pomocí chemických kotev dodávaných se šou-
pátkem.

Voda
Odpadní voda

REMO Ovládací sestava
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