
Parametr Wartość / opis

Nominalna klasa ciśnienia PN25
Temperatura medium 0÷120°C
Temperatura otoczenia 5÷60°C
Podciśnienie max 100 kPa
Zawartość glikolu w instalacji max 50%
Średnica nominalna DN7
Materiał korpusu mosiądz CW617N
Materiały uszczelnienia PTFE, EPDM

Dane techniczne
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Kurki manometryczne AMC 
2-drogowe
Art.-Nr 63 416 00, 63 466 00, 63 413 00,   
            63 463 00, 63 433 00
3-drogowe
Art.-Nr 63 513 00

Zastosowanie
Kurki manometryczne AMC służą do odłączania urządzeń pomiarowych od instalacji w celu ich kontroli lub 
wymiany. Za pomocą kurków AMC możliwe jest również odpowietrzanie manometru oraz przeprowadze-
nie kontroli wskazania punktu zero. Dodatkowo wersja 3-drogowa kurka manometrycznego AMC umożli-
wia sprawdzenie poprawności wskazań za pomocą przenośnego urządzenia pomiarowego. Kurek może być 
stosowany w instalacjach, w których czynnikiem roboczym jest woda bądź mieszaniny wody i glikolu  
o stężeniu glikolu nieprzekraczającym 50%.

Rys. 1 Kurek AMC 2-drogowy Rys. 2 Kurek AMC 3-drogowy

Montaż
Kurek należy zamontować zgodnie ze strzałką na korpusie zaworu. Strzałka wskazuje przepływ od instalacji 
do manometru. Kurek AMC należy przykręcić do instalacji poprzez jego przyłącze, wykorzystując uszczelkę 
dostępną w zestawie. Następnie manometr zamontować do przyłącza z drugiej strony.  
Połączenie z manometrem 
Do szczelnego połączenia kurka z manometrem przy użyciu ruchomej nakrętki należy 
zastosować manometr z gwintem rurowym walcowym G1/2B zgodnym z normą  
PN-EN 837-1 (Rys. 3). W przeciwnym wypadku należy użyć kurka ze stałym gwintem  
pod manometr (np. Art.-Nr 63 466 00).  
Połączenie z instalacją 
Stosując kurki manometryczne AMC z nakrętką ruchomą po stronie instalacji, zalecamy 
użycie rurki syfono wej. Można również użyć złączki (np. nypla) o odpowiedniej długości gwintu (min. 17,5 
mm), aby możliwe było uszczelnienie połączenia wykorzystując uszczelkę z zestawu.  
W przeciwnym wypadku należy użyć kurka ze stałym gwintem po stronie instalacji GW G½  
(np. Art.-Nr 63 466 00) uszczel niając połączenie np. taśmą teflonową. 

Budowa i elementy dostawy
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1. Przyłącza w zależności od wersji:     
   nakrętka, gwint wewnętrzny lub     
   zewnętrzny, typu G, rozmiar 1/2¨
2. Rączka zaworu

4. Oznaczenie kierunku przepływu  
   w zależności od położenia rączki
5. Korek odpowietrzający
6. Uszczelki
7. Kierunek przepływu medium z instalacji  
   do urządzenia pomiarowego
8. Osłona gwintu przyłącza kontrolnego

3. Przyłącze kontrolne
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Odpowietrzanie odcinka od instalacji do manometru, 
kurki 2/3-drogowe AMC

Kontrola poprawności wskazań manometru, kurek 
3-drogowy AMC

Odkręcić korek odpowietrzający. Odkręcenie korka 
odpowietrzającego prowadzi do kontrolowanego 
odpowietrzania przez gwint.

1. Ustawić rączkę w pozycję zgodną z Rys. 5.
2. Wykręcić korek odpowietrzający, w tym  
    momencie manometr powinien wskazywać 0.
3. W jego miejsce podłączyć manometr kontrolny.
4. Ustawić rączkę w pozycję zgodną z Rys. 4.
5. Sprawdzić czy wskazanie manometru testowego  
    pokrywa się ze wskazaniem manometru głównego.
6. W razie rozbieżności wymienić manometr główny.

Odpowietrzanie odcinka od instalacji do manometru/kontrola poprawności wskazań manometru

Produkty podlegają dyrektywie ciśnieniowej 2014/68/UE i zgodnie z art. 4.3 (uznana praktyka inżynierska)  
nie są znakowane znakiem CE. Produkty zostały oznakowane znakiem budowlanym B, w myśl krajowych 
przepisów. Posiadają atest higieniczny wydany przez NIZP-PZH.

Okresowo (min. raz do roku) sprawdzić szczelność połączeń oraz wykonać pełny obrót rączką kurka.

Dopuszczenia i certyfikaty

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. Gwarancja traci ważność  
w wyniku dokonania samowolnych przeróbek 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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Działanie, kurki 2/3-drogowe AMC

Rys. 4 Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7

Ciśnienie z instalacji  
przekazywane jest  
bezpośrednio  
na manometr oraz korek  
odpowietrzający/przyłącze  
kontrolne.

Manometr jest odcięty  
od ciśnienia z instalacji.  
Po odkręceniu korka  
odpowietrzającego i odciąże-
niu manometru, możliwa jest  
kontrola wskazania zero-
wego.

Ciśnienie z instalacji przeka-
zywane jest bezpośrednio na 
manometr, odcinając korek 
odpowietrzający/przyłącze 
kontrolne.

Ciśnienie z instalacji przeka-
zywane jest bezpośrednio na 
korek odpowietrzający/przy-
łącze kontrolne. Manometr 
jest odcięty od ciśnienia  
z instalacji.


