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Rozdzielacz mosiężny RZP09S
WEBERMAN do ogrzewania
podłogowego 9-drogowy z
zaworami term. Ferro
Cena

729,00 zł

Cena poprzednia

857,00 zł

Numer katalogowy

RZP09S

Kod producenta

RZP09S

Opis produktu
Rozdzielacz mosiężny 1"
RZP09S WEBERMAN FERRO
Standard 9-drogowy
do ogrzewania podłogowego
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zdjęcie poglądowe
Rozdzielacze składają się z dwóch belek o średnicy wewnętrznej 1″. Są one wykonane z mosiądzu. Mosiądz wśród innych materiałów stosowanych do produkcji rozdzielaczy, jak stal szlachetna
czy tworzywa sztuczne (np. poliamid), wykazuje się największą odpornością na korozję, co ma decydujący wpływ na długą i bezawaryjną pracę tych elementów w instalacji.
Belki rozdzielacza połączone są ze sobą specjalnymi uchwytami z izolacją gumową (wkładką) tłumiącą drgania i hałas. Uchwyty nadają konstrukcji rozdzielacza sztywność i równocześnie
utrzymują stałą odległość między belkami.
Podstawową, niewidoczną z zewnątrz zaletą, bardzo ważną dla pracy takiego zestawu, jest jakość i hermetyczność połączeń, jaką prezentują te rozdzielacze.
Wyposażone są w przepływomierze i zawory termostatyczne.
Przepływomierze stanowią najbardziej zaawansowany sposób regulacji przepływu w pętlach obiegów ogrzewania podłogowego. Służą one do pomiaru strumienia przepływu czynnika grzejnego
na poszczególnych obiegach oraz precyzyjnej jego regulacji, tak aby ciepła woda rozchodziła się równomiernie do każdej pętli. Regulacja ta jest możliwa dzięki wyskalowanej podziałce
przepływomierza w zakresie 0-4 litrów/min.
Rozdzielacze typu RZP stosowane są głównie w instalacjach płaszczyznowych (ogrzewanie podłogowe)
W skład zestawu wchodzą:
- belka rozdzielacza 1” 2 szt.
- komplet uchwytów
- przepływomierze na belce zasilającej
- zawory termostatyczne na belce powrotnej wyposażone w pokrętła do ręcznej regulacji
- odpowietrznik mechaniczny 2 szt.
- zawór kulowy spustowy ze śrubunkiem 1” 2 szt.

Gwarancja: 15 lat
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- belka rozdzielacza 2-11 – drogowa 1”, 2 szt. (3)
- komplet uchwytów stalowych (2)
- przepływomierze na belce zasilającej do regulacji przepływów (7)
- zawory termostatyczne na belce powrotnej wyposażone w pokrętła do ręcznej regulacji z możliwością podłączenia głowicy termoelektrycznej (9)
- ręczny zawór odpowietrzający G1/2. 2szt [5]
- kurek kulowy spustowy G1/2, 2 szt. (6)
- korek G1" (1)
- nypel G1/2 x G3/4 (4)

Zapraszam do obejrzenia instalacji ogrzewania podłogowego:
Wszystkie informacje na temat serwisu znajdziecie Państwo TUTAJ
infolinia serwisowa FERRO pod nr tel. 801 798 001.
Towar nowy, oryginalnie zapakowany.
Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.
Towar wysyłamy możliwie w dniu zarejestrowania wpłaty.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.
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