
Vexve X – Nová generace kulových kohoutů 



Nová generace kohoutů 

Nová řada Vexve X je navržena pro optimální uzavření a vyvážení jak sítí dálkového 

vytápění, tak sítí vytápění a chlazení v budovách. Ucelená řada kulových kohoutů zahrnuje 

ocelové a nerezové uzavírací a vyvažovací kulové kohouty se všemi nejběžněji 

používanými typy připojení (DN 10–50). Všechny nerezové kulové kohouty v této řadě mají 

schválení na finskou pitnou vodu. 

Ekologická volba 

Vysoce kvalitní kulové kohouty Vexve X berou 

ohled na životní prostředí 

· kulové kohouty jsou vyráběny z vysoce kvalitních 

evropských materiálů 

· páky jsou označeny laserem, což snižuje 

použití chemikálií 

· uhlíková stopa našich produktů se snížila v 

průměru o 9 % 

· kulové kohouty jsou navrženy tak, aby vydržely 

po celý životní cyklus sítě 

Energeticky účinnější řešení 

Naše kulové kohouty Vám pomáhají 
snižovat tepelné ztráty v potrubí 

· nová konstrukce vřetene omezuje vznik 

tepelného mostu mimo izolaci 

· všechny kulové kohouty mají netěsnost třídy A 

· díky nové průtokové trubici jsou minimální 

tlakové ztráty regulačních kulových kohoutů 

v průměru o 15 % nižší 

www.vexve.com/www.trival.cz 
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Špičková použitelnost na trhu 

Kulové kohouty Vexve X mají průmyslový

design s několika novými funkcemi pro 

zlepšení použitelnosti 

· n ízký točivý moment zajišťuje snadnou obsluhu 

· kompozitní páku lze snadno sejmout bez 

použití nářadí 

· přesný ovládací knoflík umožňuje aretaci 

vyvažovacího kulového kohoutu na

nastavenou hodnotu, což usnadňuje 

nastavení kulového kohoutu

Snadná instaslace 

Instalace kulových kohoutů je rychlá a snadná

· pokyny jsou dostupné prostřednictvím QR 

kódu a informace o kulovém kohoutu lze také 

přečíst, ikdyž je kulový kohout zaizolován

· náš sortiment zahrnuje hotové izolační 

moduly 

· samotěsnící měřicí bloky na regulačním 

kulovém kohoutu zajišťují rychlé a snadné

měření 

Výborná dostupnost 

Naším cílem je zajistit rychlé 

dodávky a poskytování aktuálních 

informací 

· materiály technické podpory lze snadno 

najít na webové stránce 

· 3D modely ve službách MagiCloud a 

CADS 

· skvělá dostupnost prostřednictvím 

velkoobchodníků a distributorů Vexve po 

celém světě 

www.vexve.com/www.trival.cz

http://www.vexve.com/


Vexve Oy 

Pajakatu 11 

38200 

Sastamala 

Finland 

Tiskařská
690/9a
108 00
Praha 10 - Malešice 
Česká Republika

Tel. +420 272 700 860 
trival@trival.cz
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