
Termostaty pojedyncze

Kombinacja podtynkowa Thermoscopic®, czujnik optoelektryczny

Rada 215 B opto
Podtynkowa kombinacja  termostatowa uruchamiana czujnikiem
optoelektrycznym, w obudowie 300

Opis:
Kombinacja termostatyczna w obudowie 300mm, z termostatem
Thermoscopic® 215, chromowanym, z czeniami DN 15, gwintem
zewn trznym 1/2", elementem z roztworem polieutektycznym
Thermoscopic® z wysokim wspó czynnikiem rozszerzalno ci, z uchwytem
kulkowym mosi nym, chromowanym, z zabezpieczeniem przeciw
zniszczeniom  element obs ugi   termostat  =  12Nm. Z kulkowymi
zaworami zamykaj cymi, zaworami przeciwzwrotnymi i filtrami siatkowymi,
ogranicznikiem temperatury do ograniczania  temperatury wody
zmieszanej. Czujnik optoelektryczny do aktywacji zaworu
elektromagnetycznego 12V, DN 15. Wbudowany w skrzynk  podtynko z
tworzywa sztucznego 308x308mm z ko nierzem przy czowym, pokryw
chromowo niklo  350x350mm, ze stali chromowo niklowej 18/10. Z
elementem p ucz cym do monta u surowego.

Dane techniczne:
Termostat  Thermoscopic® : DN15, chromowana
Strumie  obj to ci: 0,33 l/sek. / 19,8 l/min. przy 3 bar
Zawór elektromagnetyczny: DN15, z kulkowym zaworem

zamykaj cym
Napi cie: 12V~ , 5,5VA
Obudowa: przemysowe tworzywo sztuczne
Pokrywa: stal chromowo niklowa 18/10

Materia  1.4301
Wielko  obudowy: WxSzxG: 308x308x81mm
Wielko  pokrywy: 350x350mm

Nr zamówienia: 21 5009 00

Na yczenie do nabycia w zestawie z
przylepnym ko nierzem DIN. Koniecznie
poda  przy zamówieniu.

Ko nierz przylepny
DIN
 500x500mm
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Termostaty pojedyncze

Kombinacja podtynkowa Thermoscopic®, czujnik optoelektryczny

Rada 215 B V opto
Podtynkowa kombinacja  termostatowa uruchamiana czujnikiem
optoelektrycznym, w obudowie 300

Opis:
Kombinacja termostatyczna w obudowie 300mm, z termostatem
Thermoscopic® 215, chromowanym, z czeniami DN 15, gwintem
zewn trznym 1/2", elementem z roztworem polieutektycznym
Thermoscopic® z wysokim wspóczynnikiem rozszerzalno ci, z uchwytem
kulkowym mosi nym, chromowanym, z zabezpieczeniem przeciw
zniszczeniom  element obs ugi   termostat  =  12Nm. Z kulkowymi
zaworami zamykaj cymi, zaworami przeciwzwrotnymi i filtrami siatkowymi,
ogranicznikiem temperatury do ograniczania  temperatury wody
zmieszanej. Czujnik optoelektryczny do aktywacji zaworu
elektromagnetycznego, zakres aktywacji 50mm. Wbudowany w skrzynk
podtynkow  z tworzywa sztucznego 300x300mm z ko nierzem
przy czo wym, z pokr yw  350x350mm VARICOR® mineralno
polimerow , z otaczaj , fazowan  kraw dzi , z uszczelk  sznurow  z
gumy porowatej. Z elementem p ucz cym do monta u surowego.

Dane techniczne:
Termostat  Thermoscopic® : DN15, chromowana
Strumie obj to ci: 0,33 l/sek. / 19,8 l/min.przy 3

bar
Zawór elektromagnetyczny: DN15
Napi cie: 12V~ , 5,5VA
Obudowa: przemysowe tworzywo sztuczne
Pokrywa: VARICOR®, grubo  8mm
Wielko  obudowy: WxSzxG: 308x308x81mm
Wielko  pokrywy: 350x350mm

Nr zamówienia: 21 5109 00xx1)

Na yczenie do nabycia w zestawie z
przylepnym ko nierzem DIN. Koniecznie
poda  przy zamówieniu.

Ko nierz przylepny
DIN
 500x500mm

1) Poda  kod barwy:
MR = wielobarwny
WE = bia y
SW = czarny
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Termostaty pojedyncze

Kombinacja podtynkowa Thermoscopic®, czujnik optoelektryczny

Na yczenie do nabycia w zestawie z
przylepnym ko nierzem DIN. Koniecznie
poda  przy zamówieniu.

Rada 215 BTD opto z przewodem obej ciowym
Podtynkowa kombinacja termostatyczna z aktywacj  przy pomocy czujnika
opto i zaworem obej ciowo elektromagnetycznym, w obudowie 300

Opis:
Kombinacja termostatyczna w obudowie 300mm, z termostatem
Thermoscopic® 215, chromowanym, z czeniami DN 15, gwintem
zewn trznym 1/2", elementem z roztworem polieutektycznym
Thermoscopic® z wysokim wspóczynnikiem rozszerzalno ci, z uchwytem
kulkowym mosi nym, chromowanym. Zabezpieczenie przeciw
zniszczeniu   element obsugi   termostat = 12Nm. Z kulkowymi zaworami
zamykaj cymi, zaworami przeciwzwrotnymi i filtrami siatkowymi,
ogranicznikiem temperatury do ograniczania  temperatury wody
zmieszanej. Czujnik optoelektryczny do aktywacji zaworu
elektromagnetycznego, zakres aktywacji 50mm, zawór
elektromagnetyczny 1“ oraz dodatkowy zawór do obej cia kombinacji
zawór elektromagnetyczny/termostat podczas dezynfekcji termicznej.
Wbudowany w skrzynk  podtynkow  z tworzywa sztucznego 308x308mm
z ko nierzem przy czowym, pokryw  ze stali chromowo niklowej
350x350mm z materia u 1.4301,18/10.
Dane techniczne:
Termostat  Thermoscopic® : DN15, chromowana
Zawór elektromagnetyczny: DN15, z kulkowym zaworem

zamykaj cym
Strumie  obj to ci: 0,33 l/sek. / 19,8 l/min. przy 3 bar
Napi cie: 12V, 5,5VA
Obudowa: przemysowe tworzywo sztuczne
Pokrywa: stal chromowo niklowa 18/10,

Materia  1.4301
Wielko  obudowy: WxSzxG: 308x308x81mm
Wielko  pokrywy: 350x350mm
Nr zamówienia: 21 5010 00

Ko nierz przylepny
DIN
 500x500mm
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Termostaty pojedyncze

Kombinacja podtynkowa Thermoscopic®, czujnik optoelektryczny

Rada 215 BTD V opto z przewodem obej ciowym
Podtynkowa kombinacja termostatyczna z aktywacj  przy pomocy czujnika
opto i zaworem obej ciowo elektromagnetycznym, w obudowie 300

Opis:
Kombinacja termostatyczna w obudowie 300mm, z termostatem
Thermoscopic® 215, chromowanym, z czeniami DN 15, gwintem
zewn trznym 1/2", elementem z roztworem polieutektycznym
Thermoscopic® z wysokim wspóczynnikiem rozszerzalno ci, z uchwytem
kulkowym mosi nym, chromowanym, z zabezpieczeniem przeciw
zniszczeniom  element obs ugi   termostat  =  12Nm. Z kulkowymi
zaworami zamykaj cymi, zaworami przeciwzwrotnymi i filtrami siatkowymi,
ogranicznikiem temperatury do ograniczania  temperatury wody
zmieszanej. Czujnik optoelektryczny do aktywacji zaworu
elektromagnetycznego, zakres aktywacji 50mm oraz dodatkowy zawór
do obej cia kombinacji termostat/zawór elektromagnetyczny podczas
dezynfekcji termicznej. Wbudowany w skrzynk  podtynkow  z tworzywa
sztucznego 300x300mm z ko nierzem przy czowym, z pokryw
350x350mmVARICOR® mineralno polimero , z otaczaj , fazowan
kraw dzi , z uszczelk  sznurow  z gumy porowatej.

Dane techniczne:
Termostat  Thermoscopic® : DN15, chromowana
Strumie  obj to ci: 0,33 l/sek. / 19,8 l/min. przy 3 bar
Zawór elektromagnetyczny: DN15, z kulkowym zaworem

zamykaj cym
Napi cie: 12V, 5,5VA
Obudowa: przemysowe tworzywo sztuczne
Pokrywa: VARICOR®, grubo  8mm
Wielko  obudowy: WxSzxG: 308x308x81mm
Wielko  pokrywy: 350x350mm
Nr zamówienia: 21 5110 00xx1)

Na yczenie do nabycia w zestawie z
przylepnym ko nierzem DIN. Koniecznie
poda  przy zamówieniu.

Ko nierz przylepny
DIN
 500x500mm

1) Poda  kod barwy:
MR = wielobarwny
WE = bia y
SW = czarny
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Termostaty pojedyncze

Kombinacja podtynkowa Thermoscopic®, z opr nianiem

Opró nianie rury natryskowej Rada 215 B SE
Podtynkowa kombinacja termostatyczna z aktywacj  przy pomocy
czujnika opto i opró nianie rury natryskowej, w obudowie 300

Opis:
Kombinacja termostatyczna w obudowie 300mm, z termostatem
Thermoscopic® 215, chromowanym, z czeniami DN 15, gwintem
zewn trznym 1/2", elementem z roztworem polieutektycznym
Thermoscopic® z wysokim wspóczynnikiem rozszerzalno ci, z uchwytem
kulkowym mosi nym, chromowanym, z zabezpieczeniem przeciw
zniszczeniom  element obs ugi   termostat  =  12Nm. Z kulkowymi
zaworami zamykaj cymi, zaworami przeciwzwrotnymi i filtrami siatkowymi,
ogranicznikiem temperatury do ograniczania  temperatury wody
zmieszanej. Czujnik optoelektryczny do aktywacji zaworu
elektromagnetycznego, zakres aktywacji 50mm oraz mechaniczny zawór
spustowy do opró niania rury natryskowej. Wbudowany w skrzynk
podtynkow  z tworzywa sztucznego 308x308mm z ko nierzem
przy czowym, pokryw  ze stali chromowo niklowej 350x350mm z
materia u 1.4301,18/10. Z elementem p ucz cym do monta u surowego.

Dane techniczne:
Termostat  Thermoscopic® : DN15, chromowana
Zawór elektromagnetyczny: DN15
Strumie  obj to ci: 0,33 l/sek. / 19,8 l/min. przy 3 bar
Napi cie: 12V, 5,5VA
Obudowa: przemysowe tworzywo sztuczne
Pokrywa: stal chromowo niklowa 18/10,

Materia  1.4301
Wielko  obudowy: WxSzxG: 308x308x81mm
Wielko  pokrywy: 350x350mm

Nr zamówienia: 21 5001 11

Na yczenie do nabycia w zestawie z
przylepnym ko nierzem DIN. Koniecznie
poda  przy zamówieniu.

Ko nierz przylepny
DIN
 500x500mm
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