
Termostaty centralne

Termostat Thermoscopic® 320, DN20, 1,5 l/sek.

Termostat Rada Thermoscopic® 320cx
DN20, chromowany, natynkowy

Opis:
Termostat Thermoscopic® 320cx, DN20, mosi dz DZR, chromowany,
do monta u natynkowego, z czeniami DN20, gwintem wewn trznym 3",
elementem z wypenieniem polieutektycznym Thermoscopic® , uchwytem
kulkowym mosi nym, chromowanym, zabezpieczeniem przed
zniszczeniem   element obs ugi = 27Nm, wbudowanymi zaworami
przeciwzwrotnymi i filtrami siatkowymi oraz zintegrowanymi kulkowymi
zaworami zamykaj cymi. Ogranicznik temperatury do ograniczania i/lub
blokowania temperatury. czenia obrotowe, istnieje mo liwo  wyboru:
do góry, do ty u lub do do u, z mo liwo ci  blokady dzi ki kulkowym
zaworom zamykaj cym. Odprowadzanie wody zmieszanej z mo liwo ci
wyboru: do góry lub do do u poprzez zmian  pozycji zatyczki.

Dane techniczne:
Materia : mosi dz DZR, chromowany
Element obs ugi zabezpieczenia: 27Nm
Wydajno : 1,5 l/sek. / 90 l/min. przy 3 bar
Dok adno  temperatury: ± 1°K ustawionej temperatury

czenia: gwint wewn trzny 3"
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Termostaty centralne

Termostat Thermoscopic® 320, DN20, 1,5 l/sek.

Termostat Rada Thermoscopic® 320cx
DN20, chromowany, natynkowy

Opis:
Termostat Thermoscopic® 320cx, DN20, mosi dz DZR, chromowany,
do monta u natynkowego, z ukrytymi czeniami typu S DN20, gwintem
zewn trznym 3/4", z rozet , elementem z wype nieniem polieutektycznym
Thermoscopic®, uchwytem kulkowym mosi nym, chromowanym,
zabezpieczeniem przed zniszczeniem   element obs ugi = 27Nm,
wbudowanymi zaworami przeciwzwrotnymi i filtrami siatkowymi.
Ogranicznik temperatury do ograniczania i/lub blokowania temperatury.

czenia obrotowe, istnieje mo liwo  wyboru: do góry, do ty u lub do
do u, z mo liwo ci  blokady dzi ki kulkowym zaworom zamykaj cym.
Odprowadzanie wody zmieszanej z mo liwo ci  wyboru: do góry lub do
do u poprzez zmian  pozycji zatyczki.

Dane techniczne:
Materia : mosi dz DZR, chromowany
Element obs ugi zabezpieczenia: 27Nm
Wydajno : 1,5 l/sek. / 90 l/min. przy 3 bar
Dok adno  temperatury: ± 1°K ustawionej temperatury

czenia: nakr tka z czkowa, gwint
wewn trzny 1"
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Termostaty centralne

Termostat Thermoscopic® 320, DN20, 1,5 l/sek.

Termostat Rada Thermoscopic® 320oem
DN20, chromowany, natynkowy

Opis:
Termostat Thermoscopic® 320oem, DN20, mosi dz DZR, chromowany,
do monta u natynkowego, gwint zewn trzny 1" , element z wype nieniem
polieutektycznym Thermoscopic®, uchwyt kulko wy mosi ny,
chromowany, zabezpieczenie przed zniszczeniem   element obs ugi =
27Nm, wbudowane zawory przeciwzwrotne i filtry siatkowe, ogranicznik
temperatury do ograniczania i/lub blokowania temperatury.
Odprowadzanie wody zmieszanej z mo liwo ci  wyboru: do góry lub do
do u poprzez zmian  pozycji zatyczki.

Dane techniczne:
Materia : mosi dz DZR, chromowany
Element obs ugi zabezpieczenia: 27Nm
Wydajno : 1,5 l/sek. / 90 l/min. przy 3 bar
Dok adno  temperatury: ± 1°K ustawionej temperatury

czenia: gwint zewn trzny 1"

Nr zamówienia: 03 2000 02
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Termostaty centralne

Termostat Thermoscopic® 320, DN20, 1,5 l/sek.

Termostat Rada Thermoscopic® 320cf
DN20, chromowany, natynkowy

Opis:
Termostat Thermoscopic® 320cf, DN20, mosi dz DZR, chromowany,
do monta u natynkowego, gwint wewn trzny  3/4", element z wypenieniem
polieutektycznym Thermoscopic®, uchwyt kulko wy mosi ny,
chromowany, zabezpieczenie przed zniszczeniem, element obs ugi =
27Nm, bez zaworów przeciwzwrotnych i filtrów siatkowych; ogranicznik
temperatury do ograniczania i/lub blokowania temperatury.
Odprowadzanie wody zmieszanej z mo liwo ci  wyboru: do góry lub do
do u poprzez zmian  pozycji zatyczki.

Dane techniczne:
Materia : mosi dz DZR, chromowany
Element obs ugi zabezpieczenia: 27Nm
Wydajno : 1,5 l/sek. / 90 l/min. przy 3 bar
Dok adno  temperatury: ± 1°K ustawionej temperatury

czenia: gwint wewn trzny 3/4"

Nr zamówienia: 03 2000 03
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Termostaty centralne

Termostat Thermoscopic® 320, DN20, 1,5 l/sek.

Termostat Rada Thermoscopic® 320cx
DN20, chromowany, natynkowy, z nakr tkami z czkowymi

Opis:
Termostat Thermoscopic® 320cx, DN20, mosi dz DZR, chromowany,
do monta u natynkowego, z czeniami DN20, z nakr tkami z czkowymi z
gwintem wewn trznym 1", elementem z wypenieniem polieutektycznym
Thermoscopic®, uchwytem kulkowym mosi nym, chromowanym,
zabezpieczeniem przed zniszczeniem   element obs ugi = 27Nm,
wbudowanymi zaworami przeciwzwrotnymi i filtrami siatkowymi,
ogranicznikiem temperatury do ograniczania i/lub blokowania
temperatury. czenia obrotowe, istnieje mo liwo  wyboru: do góry, do
ty u lub do do u, z mo liwo ci  blokady dzi ki kulkowym zaworom
zamykaj cym. Odprowadzanie wody zmieszanej z mo liwo ci  wyboru:
do góry lub do do u poprzez zmian  pozycji zatyczki.

Dane techniczne:
Materia : mosi dz DZR, chromowany
Element obs ugi zabezpieczenia: 27Nm
Wydajno : 1,5 l/sek. / 90 l/min. przy 3 bar
Dok adno  temperatury: ± 1°K ustawionej temperatury

czenia: gwint wewn trzny 1"

Nr zamówienia: 03 2000 04
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