
Návod na použití hydraulického trojcestného 
kulového kohoutu

 Popis a způsob použití
1. Hydraulické  kulové kohouty  3-cestné  se  nejčastěji  používají  při  rozvodu 

hydraulické kapaliny jako regulační armatura. Materiál kulového kohoutu je 
ocel  nebo  nerez,  materiál  koule  je  poniklovaná  ocel  nebo  nerez.Jsou 
vyráběny ve dvou provedeních a to s otevřeným „T“ nebo zavřeným „L“. 
Pro typ „L“ znamená střední poloha „vše zavřeno“, rozsah otáčení pákou je 
90  º.  Pro typ „T“ znamená střední  poloha páky „vše propojeno“,  rozsah 
otáčení pákou je 180º.
 Montáž
Hydraulické kohouty mají připojení závitové typ KHB ( G, NPTzávit.), KHB 
LR, KHB SR(M závit). Montáž se provádí dle hlavních technických předpisů 
(  EN  837-1,2,3).Správné  a  bezpečné  utěsnění  kohoutů  se  závitem  se 

provádí pomocí plochého těsnění( NBR, FPM)mezi dosedací plochou závitu
ohoutu  a  jeho  protikusu. Síla  potřebná  k  dotažení  je  individuální  dle 
konkrétního závitu a je uvedena v příslušných technických normách.
Dotahování kohoutu je nutno provádět vždy pomocí příslušného klíče dle 
velikosti závitu.
 Přijatelné okolí a pracovní teplota
Pracovní a okolní teplota je -25°C až 100°C, -30°C až 170°C.

 Podmínky skladování
Skladovací prostory musí být bez chemických nebo jiných činitelů, které by
mohly působit rušivě na hotové uskladněné výrobky. S kohouty je nutno
zacházet šetrně a bez větších nárazů.
Zabalené kohouty musí být uloženy v suché místnosti s max. vlhkostí
vzduchu 70% a teplotou -5°C až 50°C, bez náhlých tepelných změn.

 Likvidace
Likvidaci proveďte následujícím způsobem: Odevzdat do sběrných surovin
.
 Možné drobné závady a jejich odstraňování
Závady kulového kohoutu odstranuje výhradně výrobce.

 Záruka
Za předpokladu, že výrobek bude umístěn a používán v souladu s pokyny
uvedenými v návodu pro obsluhu, poskytuje výrobce záruku dle platného
zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak.
Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:
− při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky,
− při montáži nebo demontáži do zařízení odběratele, popř.jeho
   zákazníku. 

 Záruční a pozáruční opravy
Záruční  a  pozáruční  opravy  zajištuje  výrobce.  Vadný  kulový  kohout 

reklamujte u prodávajícího. Reklamace kohoutu je uznána v případě,  kdy 
jsou splněné podmínky a to :
− předložený záruční list reklamovaného kohoutu,
− faktura zaplaceného kohoutu,
− byly dodrženy podmínky návodu na obsluhu a montáž

       

                              
 

  


