
1. Tvar a velikost stavebního otvoru

3. Způsob zabudování

4. Způsob montáže

5. Funkce 6. Těsnost

Formulář pro výběr šoupátka - žárově pozinkovaná
Zákazník: Adresa: 

Projekt: Počet armatur:

otevř/zavř spouštěcí škrtící regulační 4-stranně
těsnící

3-stranně
těsnící

po stranách a dole
pomocí hmoždin

hmoždiny po 
stranách
dole zabetonováno

strany zabeton.
dole hmoždiny

strany a dole
zabetonováno

Montážní pomůcka 
pro zabetonování na straně

pravoúhlý polokruhový

šoupátko bude montováno na rovnou stěnu

šoupátko bude montováno do kulaté šachty

Všechny rozměry uvádějte prosím v mm

otevřená
nádrž

uzavřená
komora

DN šachty __________________

buesch.com

2. Tlakové poměry

tlak na zadní 
stranu desky

tlak na přední 
stranu desky

hloubka 
zabudování

BÜSCH Armaturen spol. s r.o. ▪ Vlkošská 1653 ▪ CZ-696 42 Vracov ▪ vracov@buesch.com

• Těsnost dle DIN 19569-4 třída 4
• Pouze obdelníková

Materiály
Ocel žárově pozinkovaná ocel nátěr/povrstvení

Těsnění:
EPDM

NBR

ostatní ______________________



8. Způsob ovládání

9. Podmínky pouziti:

10. Pohon:

11. Vřeteno

Poznámky/doplňující informace

20
20

10
06

v1
cz

Telefon/E-Mail (pro event. dotazy):

manuelně:

elektricky:

pneumaticky: disponibilní provozní tlak ________________________ bar

hydraulicky: disponibilní provozní tlak  _________________________ bar

ruční kolo

Pohon ozubenou tyčí

buesch.com

nástavec, čtyřhrant:        _________ mm

disponibilní napěti: __________________ počet fází: ______________________

max. disponibilní výkon: ______________  kW

Hlavní směr proudu:                               na přední stranu desky na zadni stranu desky

Četnost použití: _________ x / týdně, denně (nehodící se škrtněte)

kompaktní armatura

modulární armatura

ukazatel polohy armatury

svisle nad armaturou

přesazení mimo osu armatury:

______________ mm

nad podlahou

pod podlahou

přímá montáž na armatuře

vřeteno
mimo médium

stoupající sloupový stojan s ukazatelem polohy  

ukazatel polohy SENTINELnestoupají

Ukazatel SENTINEL
sloupový stojan 
s ukazatelem polohy nestoupají   stoupající

BÜSCH Armaturen spol. s r.o. ▪ Vlkošská 1653 ▪ CZ-696 42 Vracov ▪ vracov@buesch.com

kompaktní armatura   modulární armatura
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