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1. Zastosowanie 

Kurki manometryczne AMC stosowane są 

w celu odcinania manometru od instalacji. 

Umożliwiają również odpowietrzanie instalacji 

lub usunięcie wody zgromadzonej na odcinku 

od zaworu do manometru.  

Dzięki kurkom manometrycznym można także 

przeprowadzić kontrolę wskazania zerowego 

ciśnienia na manometrze, przy ciśnieniu 

atmosferycznym.  

Mogą być stosowane do przyłączania 

manometrów do instalacji grzewczych 

(czerwona rączka), gazowych (rączka żółta) oraz innych, w których czynnik nie będzie 

działał niszcząco na materiały zastosowane w produkcie. 

2. Budowa 

Kurki manometryczne 2-drogowe wyposażone są w dwa przyłącza 

oraz zawór z dźwignią do ręcznego otwierania/zamykania przepływu 

czynnika do manometru. Obudowa kurków manometrycznych AMC 

wykonana jest z mosiądzu CW617N. Elementem przełączającym jest 

kula z mosiądzu niklowanego, co wydłuża okres bezawaryjnej pracy 

kurka (kurek nie zapieka się jak w przypadku kurków ze stożkiem). 

Kurki 2-drogowe wyposażone są dodatkowo w otwór ze śrubą 

odpowietrzającą znajdującą się na środku korpusu (Rysunek 2). 

W kurkach AMC zastosowano przyłącza typu nakrętka celem 

wygodniejszego  i sprawniejszego montażu w dowolnej pozycji,  

co umożliwia np. dopasowanie pozycji rączki względem manometru, 

tak aby znajdowała się z przodu. 

3. Specyfikacja techniczna 

 

 

 

 

  

Parametr Wartość/opis 

Nominalna średnica wewnętrzna DN5 

Nominalna klasa ciśnienia PN25 

Temperatura medium 0 ÷ 100°C 

Temperatura otoczenia 5 ÷ 60°C 

Podciśnienie max 100 kPa 

Zawartość glikolu w instalacji max 50% 

Rys. 1: Kurki manometryczne AMC 

Rys. 2: Śruba odpowietrzająca  
w 2-drogowym kurku AMC 

Śruba odpowietrzająca 
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4. Dobór 

5. Wymiary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dopuszczenia certyfikaty i deklaracje zgodności 

Kurki manometryczne AMC są zgodne są z dyrektywą ciśnieniową PED 97/23/WE.  

Zgodnie z art. 3.3 (dobra praktyka inżynierska) nie są znakowane znakiem CE. 

 

Art.-Nr Typ Przyłącza Kolor rączki 

63 233 00 2-drogowy 2 × nakrętka G½” czerwona 

63 213 00 2-drogowy GZ G½” × nakrętka G½” czerwona 

63 223 00 2-drogowy GZ M20x1,5 × nakrętka G½” czerwona 

63 253 00 2-drogowy GW Rp½” x nakrętka G½” czerwona 

64 233 00 2-drogowy 2 × nakrętka G½” żółta 

64 213 00 2-drogowy GZ G½” × nakrętka G½” żółta 

64 223 00 2-drogowy GZ M20x1,5 × nakrętka G½” żółta 

Rys. 3: Wymiary 2-drogowych 
kurków manometrycznych AMC  

z dwiema nakrętkami 

Rys. 4: Wymiary 2-drogowych 
kurków manometrycznych AMC 

z jedną nakrętką 

Rys. 5: Wymiary 2-drogowego 
kurka AMC z przyłączami 
GW Rp½” x nakrętka G½” 

(Art.-Nr 63 253 00) 

 


