OHEBNÉ VYSOCE ODOLNÉ PE POTRUBÍ
Potrubí ze speciálního polyetylenu s vnitřní stěnou s hladkým povrchem, který zaručuje nízké tlakové ztráty při transportu
vzduchu a umožňuje snadné čištění. Malý průměr (75 mm) potrubí umožňuje snadnou instalaci do stropních podhledů. Vysoká mechanická odolnost pak umožňuje i instalaci do podlah do betonové stěrky. Materiál potrubí obsahuje ionty stříbra,
čímž je zabezpečena antistatická, antibakteriální a protiplísňová ochrana.
Výhody systému:
• minimální tlakové ztráty
• snadné čištění
• jednoduchá manipulace a montáž
• potlačení šumu
• hygienická ochrana
• dlouhá životnost

Příklad instalace kruhových PE rozvodů
Box rozdělovací přímý
(2+4+2)x75/60x200
kód: 16539
Záslepky
kód: 15751
Těsnění
kód: 15748

Čtyřhranné plastové
potrubí 60x200
kód: 7905 nebo 7906

Teplem smrštitelná izolace
na vstup hadice do boxu
kód: 15749

Držák hadice
kód: 15752

Tepelně izolované ohebné
hliníkové hadice Ø127
kód: 7887
Přechod čtyřhran
60x100 / kruh Ø125
kód: 7911

Box rozdělovací rohový 75-2-4-2/125
kód: 16537
Záslepky
kód: 15751
Těsnění
kód: 15748

Teplem smrštitelná izolace
na vstup hadice do boxu
kód: 15749
Ohebná PE hadice Ø75
kód: 15731 nebo 16164

Vyústka stropní
plastová 75/125
kód: 16173

Odbočka jednoduchá
kód: 7889

Spojka hadice
kód: 15742
Těsnění pro spojku
2x kód: 15747

Redukce rohová 125/75
kód: 16541
Plastový talířový ventil Ø125 mm
kód: 7902

Ohebná PE
hadice Ø75
kód: 15731
nebo 16164

Tlumič hluku Ø125
kód: 16646

Redukce 75/100
kód: 15740

Talířový ventil Ø100
kód: 7901

Sentinel Kinetic B

Hadice
Dodává se v balení po 10 nebo 50 m, konce jsou opatřeny ochrannými zátkami.

Distribuční boxy
Slouží jako propojovací díly jednotlivých větví potrubí FLX-HDPE-A, připojují se na hliníkové hadice DN 125.

Větrání s rekuperací tepla
Úsporné řešení pro vaše topení
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Kruhové hadice

Kód
Hadice ø 75 antibakteriální - 50 m (FLX-HDPE-A-75)

15731

Hadice ø 75 antibakteriální - 10 m (FLX-HDPE-A-75-10)

16164

Distribuční boxy

Kód
Box rozdělovací rohový 3x75/125 (FLX-PRO-75-3)

15733

Box rozdělovací rohový (1+3+1)x75/125 (FLX-BRR-75-1-3-1/125

16536

Box rozdělovací rohový (2+4+2)x75/125 (FLX-PRO-75-2-4-2)

16537

Box rozdělovací rohový (2+4+2)x75/150 (FLX-BRR-75-2-4-2/150

16538

Box rozdělovací přímý (1+3+1)x75/60x200 (FLX-BRP-75-1-3-1/60x200

16540

Box rozdělovací přímý (2+4+2)x75/60x200 (FLX-BRP-75-2-4-2/60x200

16539

Vyústky

Kód
Vyústka stropní plastová 75/125

16173

Plastový talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu, 100 mm

7901

Plastový talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu, 125 mm

7902

Příslušenství

12

Kód
Prodloužení 125 mm x 0,5 m

16542

Prodloužení 150 mm x 0,5 m

16706

Škrticí klapka (FXL-DAS-75)

16730

Oblouk 90° (FLX-BP-75)

15739

Redukce 100/75 (FLX-RPC-100-75)

15740

Redukce 125/75 (FLX-RPC-125-75)

15741

Redukce rohová 125/75 (FLX-RR-75/125)

16541

Držák hadice (FLX-FAX-75)

15752

Spojka hadice (FLX-MSF-75)

15742

Teplem smrštitelná trubice (FLX-UST-75)

15749

Těsnění mezi hadici a box (FLX-USC-75)

15748

Těsnění mezi hadici a spojku (FLX-USZ-75)

15747

Záslepka boxu (FLX-CF-PVC-75)

15751

Záslepka hadice (FLX-CS-PVC-75)

15750

Univerzální stříbrná páska DUCT - 50 mm x 50 m x 0,15 mm, do 60 °C

16654

Těsnicí hliníková páska TALE - 50 mm x 50 m x 0,3 mm, do 120 °C

16655

Větrání s rekuperací tepla
Úsporné řešení pro vaše topení

