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Kapatma ve dağıtım valfleri

Buz soğuğu avantajıyla. Kemper'den donmaz dış ortam valfleri,
donmaya karşı otomatik koruma ve otomatik drenaj sayesinde su
kaybını engellemeyi sağlar. Sıklıkla unutulan kapama ve drenaj bu
halde gereksiz olur.

Kemper sistem vafleri 'Geberit', 'Mepla', 'Sanha', 'Mapress',
'Sanpress' ve 'Profipress sistem valflerine uygun bağlantı
şekilleriyle malzeme ve maliyet kaybını önler.

Koruma ve ayar valfleri

Çeşitli varyasyonlarda, küre ve milde kanıtlanmış sızdırmazlık
teknolojisi Müstakil evler ve çok katlı binalar için en uygun valfleri
Kemper'de bulabilirsiniz.

Sıcak ve soğuk su için KHS hijyen sistemi

"UP-plus" 

Kapatma valfi -su sayacı kombinasyonu

TSEN 1717 standartına göre içme suyunu korumak için uygun
çözümler. Sağlam, güvenli ve teknik olarak üstün paketler. Uzun
süreli güvenirlilik için dayanıklı koruma fonksiyonlu.

Sıcak su'da, Kemper ayar valfleri içme suyunun dağıtım ve
aktarımı için hidrolik kompanzasyonu garanti eder. Soğuk suyun
sağlıklı kullanımı suyun sürekli akar halde tutulması ve flushing
yöntemiyle sağlanır.

Fonksiyon ve tasarımda esneklik. Geniş çeşitlilikteki Kemper, UP-
plus', planlamacı ve tesisatçılara malzeme seçimi ve dizaynda,
fonksiyon ve montajda , bağlantı mühendisliğinde tam bir
serbestlik sağlar.

Sistem valfleri

Paslanmaz çelik valfler

Donmaz dış ortam valfleri

Hızlı ve güvenli' Kemper kapatma valfi-su sayacı kombinasyonu ve
bronzdan yapılmış su sayacı üniteleri ile, concealed valf ve su
sayacı kaplamalarını uygulamak zaman ve para kazandırır.

Kemper valfleri : modüler sistemde geniş seçenek - tamamen
bronz ve paslanmaz çelik.

İçme suyu uygulamalrında özel talepler için, Kemper geniş bir
yelpazede paslanmaz çelik valfler sunar. Teknik olarak
mükemmel, içinde ve dışında. Buna denk olarak, tüm genel
borulama sistemlerine bağlantı olanakları.

Planlamayı kolaylaştıran kalite



KEMPER Bronz-Gunmetal ve Paslanmaz çelik valfler

KEMPER Mil sızdırmazlığı

KEMPER Bronz-Gunmetal - Malzeme

Koruma ve Ayar valfleri

Sıcak ve Soğuk su için KHS Hijyen Sistemi

"UP-plus" 

Kapama valfi-Su sayacı kombinasyonu

Donmaz dışortam valfleri ve 'Tresor' bahçe bağlantı kabinleri

Sistem valfleri

Paslanmaz Çelik valfler - noble

Endüstriyel valfler / Gemi inşa

İzolasyon

Adresler / Eğitim

Kapatma ve dağıtım valfleri
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AVRUPA MARKASI

Büyük Armatür programımız

Kapatma – Emniyete alma – Ayar

Uygun izolasyon malzemeleri ile

Sıva altı armatürleri

Kapatma – Su sayacı – programı

Avusturya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg,
Çekoslovakya, İngiltere ve Türkiye'de KEMPER
temsilcileri bulabilirsiniz.

Donmaz dış armatürler

KEMPER sıhhi armatürlerinin marka kalitesinin değeri
teknik pazarlama, plan teknisyeni ve sıhhi tesisatçı
tarafından bilinir.Bizim için armatürlerimizin, özellikle
birleşim armatürlerimizin ve armatür gruplarımızın
teknik olarak gelişme devamı ön plandadır. Bu konuda
KEMPER çok ilerde gidiyor. Müşteri odaklı pazarlama
stratejimiz sayesinde size taleplerinize cevap
verebilecek bir servis garanti ediyoruz.
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Flanş, vidalar ve aksesuar

Bronz ve Paslanmaz Çelik Valfler

Aşınmaz, bakıma gerek duymadan kolay montaj:



Berlin Lehrter Merkez Tren istasyonu Murnau ilkyardım kliniği
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KEMPER armatürlerinin kullanıldığı yer örnekleri

Bakım gerektirmeyen mil contalı, kendinden yağlamalı, EPDM mil contası basınç altında değiştirilebilir 

DIN-/ DVGW-, SVGW-, ÖVGW-, KIWA ve ses yalıtımı onaylı
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Tüm kullanılan boru hatlarına uygun bağlantı olanağı

DIN 50930/6 (EN 1982) göre paslanmaya karşı dayanıklı bronz ve paslanmaz çelikten
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Bir bakışta avantajlarımız

Ölü hacimsiz

KTW-onaylı akışkana temas eden Plastik parçalar 
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Ürünlerimiz, üretim aşamalarının her birinde test 
edilir, ekspertizden ve zor testlerden geçirilir. 
Kalite KEMPER de çalışanları tarafından 
yaşanır.  Böylece, her zaman güvenebileceğiniz 
ürünler meydana gelir. 



mil contası

yağ odacığı

Emniyet iyidir. Uzun süreli emniyet daha iyidir.

Kesinlikle ölü hacim yok ve böylece mikrobiyolojiye imkan bırakmadığı için hijyen bakımından sakıncasız

Geniş, kendi kendini yağlayan, aşağıda duran mil contası onu milli vida olarak ayırır

Vurmaya dayanıklı ve ergonomik olarak tutmaya uygun el volanı

Kaliteli, yüksek geri atma kuvveti ve yüksek basınç ve ısıya dayanıklı formunu koruyan özel oturma contası 
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Özellikle Bronz kapama vanası -figür 173 için- 10 sene garanti
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KEMPER – ölü hacimsiz üst parça, bizim için çok kolay
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Üst parça ve gövde malzemesi komple bronzdan ve böylece çinko giderme gerektirmez ve agresif sularda bile 
aşınmaya dayanıklı 
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Bakım gerektirmeyen mil contalı, kendinden yağlamalı, EPDM mil contası basınç altında değiştirilebilir 
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Üst parçası komple değiştirilebilir ve yenilerken norm vanaları ile birlikte kombine edilebilir

DVGW- ve ses yalıtım onayı

Malzemeler KTW önerilerine uymaktadır

Çok uzun süreler için emniyet ve bakıma gerek
duymamak – arayışınızda kendi kendini
yağlayan EPDM mil contalı KEMPER vaflerini
önermenin daha iyi bir sebebi yoktur. KEMPER
valfleri diğer armatürlere karşı birçok avantajlar
sağlar:  
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