
Elementy natrysków

Panele natryskowe VARICOR®

Jednostka natryskowa Rada VARICOR® VA 1  V
DN15, z samoczynnym mieszaczem.

Opis:
Gotowa do monta u jednostka natryskowa  VARICOR® do monta u
na ciennego, ca  z mieszaczem samoczynnym i g owic  natryskow .
Do czasowo sterowanego poboru wody w instalacjach natryskowych.
Do pod czenia wody ciep ej i zimnej, sk adaj ca si  z:
1 p yty podstawowej ze stali szlachetnej z materia u  1.4301, do
zamocowania elementów na cianie i do uchwytu ko paka, z wg bieniem
do wymiany zamiast zamontowanych armatur natynkowych.
1 ko paka mineralno polimerowego VARICOR®, ca  z samoczynn
armatur  Rada Presto Alpa88 z chromowanym uchwytem metalowym,
blokad  powrotu, samoczyszcz cym mechanizmem, ze sztucznym
rubinem do prowadzenia ig y czyszcz cej i wk adem HOSTAFORM®.
Regulatora ilo ci przep ywu 0,15 l/sek. Ca  z kulkowymi zaworami
zamykaj cymi, orurowaniem z elastycznymi w ami metalowymi.

Dane techniczne:
cze: DN 15

Minimalne ci nienie hydrauliczne: 0,5 bar
Materia  mocowania ciennego: Stal szlachetna 1.4301
Materia    ko pak: VARICOR®materia  mineralny
Strumie obj to ci: 0,15 l/sek. przy 3 bar

t padania strumienia wody: ustawiany
Wymiary monta owe:

Wysoko : 1216 mm
Szeroko : 216 mm

boko  armatury: 60 mm

z natryskiem strumieniowym
Pod czenie wody z góry 05 1311 88xx1

Pod czenie wody ukryte 05 1310 88xx1

216 60
2100
od

z dysz  natryskow
kraw dzi Pod czenie wody z góry 05 1301 88xx1

górnej
pod ogi

Pod czenie wody ukryte 05 1300 88xx1

1) Tutaj poda  kod barwy:

Dost pny w barwach
MR Wielobarwny
WE DC bia y
SW DC czarny
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Panele natryskowe VARICOR®

Elementy natrysków

Jednostka natryskowa Rada VARICOR® VA 2  V
DN 15, z termostatem Thermoscopic® i samoczynnym zaworem

Opis:
Gotowa do monta u jednostka natryskowa  VARICOR® do monta u
na ciennego, ca  z termostatem Thermoscopic®, samoczynnym
zaworem i g owic  natryskow . Do czasowo sterowanego poboru wody
w instalacjach natryskowych. Do pod czenia wody ciep ej i zimnej,
sk adaj ca si  z:
1 p yty podstawowej ze stali szlachetnej z materia u  1.4301, do
zamocowania elementów na cianie i do uchwytu ko paka, z wg bieniem
do wymiany zamiast zamontowanych armatur natynkowych.
1 ko paka mineralno polimerowego VARICOR®, ca  z termostatem
Thermoscopic® i samoczynnym zaworem Rada Presto z chromowanym
uchwytem metalowym, blokad powrotu, samoczyszcz cym
mechanizmem, ze sztucznym rubinem do prowadzenia ig y czyszcz cej i
wk adem HOSTAFORM®, czas biegu ok. 30 sek. (+5  10 sek. wg DIN
EN816) oraz
1 g owicy natryskowej Rada z regulowanym k tem padania strumienia
wody, regulatorem ilo ci przep ywu wody 0,15 l/sek. Ca  z kulkowymi
zaworami zamykaj cymi, orurowaniem z elastycznych w y metalowych.

Dane techniczne:
cze: DN 15

Minimalne ci nienie hydrauliczne: 0,5 bar
Materia  mocowania ciennego: Stal szlachetna 1.4301
Materia    ko pak: VARICOR®materia  mineralny
Strumie obj to ci: 0,15 l/sek. przy 3 bar

t padania strumienia wody: ustawiany
Wymiary monta owe:

Wysoko : 1216 mm
Szeroko : 216 mm

boko  armatury: 60 mm

216 60
2100
od

z natryskiem strumieniowym
Pod czenie wody z góry 05 2132 15xx1

kraw dzi Pod czenie wody ukryte 05 2112 15xx1

górnej
pod ogi

z dysz  natryskow
Pod czenie wody z góry 05 2102 15xx1

Pod czenie wody ukryte 05 2122 15xx1

1) Tutaj poda  kod barwy:

Dost pny w barwach
MR Wielobarwny

WE DC bia y
SW DC czarny
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