OCHRANA TOPNÝCH SYSTÉMů

Trvalá instalace s ohromnou flexibilitou
montáže: Kotlová Armatura Kombi 1962 Flex.
Vše v jednom. Velmi jednoduchá montáž.

Efektivní zařízení budov

SYR kvalita které
můžeš důvěřovat

KOTlOVá ARMATuRA KOMbi 1962 FlEx
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Absolutní bezpečnost ÚT v jediném zařízení
Jednoduchá instalace
Armatura se dá natočit požadovaným směrem
Otočný pojistný ventil
AOV včetně Stop ventilu
Manometr s červeným ukazovatelem 0-4 bary
Vyrobeno z materiálů nejvyšší kvality

Vše co potřebujete pro ochranu systémů ÚT před účinky vysokého tlaku sloučeno do chytrého kombinovaného zařízení
Kotlová Armatura Kombi 1962 Flex: Syr Armaturen sloučil
pojistný ventil, automatický odvzdušňovací ventil a manometr
do jediné armatury. Kotlová armatura je navíc opatřena CFCfree izolací která chrání před únikem tepla a dodává vzhledný
design celé instalaci.
Zejména chytré je řešení otočné příruby a otočného pojistného
ventilu, které umožňuje natočit armaturu do potřebného směru
a přizpůsobit ostatním instalacím. Horizontální otočná příruba je
použitelná i s nasazenou izolací. V případě potřeby servisu
nebo výměny AOV není třeba vypouštět systém ÚT. AOV navíc
zajistí plnou funkčnost pojistného ventilu, zavzdušněný přívod
zamezuje správné funkci PV (sedlo PV se přilepí a navíc vzduch
v přívodním potrubí se v případě poruchy ÚT stlačuje a PV neotevře!). Integrovaný manometr má rozsah 0-4 bary.
Všechny použité materiály jsou špičkové kvality což je typické
pro všechny výrobky německé značky SYR.
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Technické parametry
Pracovní teplota

-10 °C až 120 °C

Otevírací tlak

2,5 nebo 3 bary

Montážní pozice

otočná základna 1“
svislé dopojení

přípojka manometru

G &”

médium

topná voda
bez příměsí lepkavých,
kapalin, kapaliny třídy 2

schváleno dle

TÜV-SV-10-525-H-P-p

katalogové číslo

1962 ...

Dimenze Výkon

Obj. číslo 2,5 bar

Obj. číslo 3 bar

DN 15

50 kW

1962.15.022

1962.15.023

DN 20

50 kW

1962.20.022

1962.20.023

DN 20

100 kW

1962.20.024

1962.20.025

DN 25

50 kW

1962.25.022

1962.25.023

DN 25

100 kW

1962.25.024

1962.25.025

Takto pěkně vypadá:
Kotlová Armatura Kombi
1962 Flex ve své izolaci

Kotlová Armatura Kombi 1962 Flex
skóruje svou flexibilitou montáže,
otočná i s nasazenou izolací.
Garantována snadná údržba!

Armatury
od SYR:
Německá
kvalita
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