
Natryski

Strumieniowa g owica natryskowa VR

owica natryskowa Rada VR 105
chromowana, DN15, 9 l/min.

Opis:
owica natryskowa Rada VR 105, ci kie odlew w chromowanym

mosi dzu, ze sta ym mocowaniem p ytki natryskowej. Dzi ki p ytce
natryskowej  przestawnej o 180° istnieje  mo liwo  przestawienia k ta
padania strumienia wody o 18,5 wzgl.  24,5 stopni. Dla temperatur ciep ej
wody od 5°C do 65°C.  Z filtrem siatkowym ze stali szlachetnej i regulatorem
ilo ci przep ywu, wydajno   0,15 l/sek., ca kowity strumie  przy 4,5 l/
Min. Najdoskonalsza forma budowy chroni ca przed aktami wandalizmu i
próbami samobójczymi, odporna na odk adanie si  kamienia.

Dane techniczne:
cze: DN15, gwint A 1/2“
ytka natryskowa: przemysowe tworzywo sztuczne
t padania strumienia wody: 18,5° lub 24,5°

Filtr: Stal szlachetna
ugo  wylotu: 94mm

rednica: 67mm
Ilo  przep ywu: 0,15 l/sek. / 9 l/min. / 3 bar
maksymalne ci nienie robocze: 5bar

Nr zamówienia: 08 1050 00

owica natryskowa Rada VR 106
chromowana, DN15, 6 l/min.

Wyposa enie i dane techniczne jak poprzednia, ale
Wydajno : 0,1 l/sek. / 6 l/min. / 3 bar

Nr zamówienia: 08 1060 00

Wyposa enie:
Przed enie 70mm 08 1051 25
Przed enie 120mm 08 1051 20
Wk ady natryskowe zob. str.

bez p ytki natryskowej str. 6.3
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Natryski

Wyposa enie do natryskowej g owicy strumieniowej VR

300R Kartusz natryskowy
z mo liwo ci  regulacji

400R Kartusz natryskowy
o wysokiej wydajno ci

310R Kartusz natryskowy
do twardej wody

Start Start Samoczynnie opró niaj cy

Aktywny szampan Funkcja dopasowania ci nienia

Relaks Pulsuj cy

Kartusz natryskowy Rada 300R
Z ustawnymi strumieniami, k t padania strumienia wody 18,5°.
Nr zamówienia: 928 75

Kartusz natryskowy Rada 310R
Z samoczynnym opró nianiem w celu ochrony przed zaleganiem bakterii i
tworzeniem si  kamienia, k t padania strumienia wody18,5°.

Nr zamówienia: 928 76

Kartusz natryskowy Rada 400R
Z przestawnymi strumieniami (normalny   pulsuj cy   szampan), k t
padania strumienia wody 18,5°.

Nr zamówienia: 928 77
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Natryski

Diagramy wydajno ci /Tabele z rodzajami strumieni VR 105
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Dysza natryskowa DN15

Natryski

Dysza natryskowa grubokroplista Rada Radamatic 2
DN15, 9 l/min.

Opis:
Dysza natryskowa grubokroplista Rada Radamatic 2, DN15,
chromowana, z bezstopniowo nastawianym k tem padania ca kowitego
strumienia wody od 15° do 25°. Wydajno  9 l/min. przy 3 bar,
podstawowe ustawienie k ta padania strumienia wody 20°. Ci ki natrysk
kompaktowy ze z czem wtykowym chroni cym przed kradzie ,
najdoskonalsza ochrona przed aktami wandalizmu poprzez konstrukcj o
krótkiej d ugo ci 70mm. Wykonanie niepodatne na odk adanie si
kamienia, ze strumieniem o szeroko ci dla monta u na wysoko ci do
2,05m.

Dane techniczne:
cze: DN15, gwint zewn trzny 1/2"

Ilo  przep ywu: 0,15 l/sek. / 9 l/min. przy 3 bar
ugo  modu u: 70 mm
t padania strumienia wody: 15 25°, ustawiana

bezstopniowo

Nr zamówienia: 08 1210 60

Dysza natryskowa grubokroplista Rada Radamatic 2
DN15, 9 l/min.
jak poprzednia,
ale z d ugo ci  modu u: 140 mm

Nr zamówienia: 08 1210 70
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Natryski

Dysza natryskowa DN15

Dysza natryskowa grubokroplista Rada Radamatic 3
DN15, 9 l/min.

Opis:
Dysza natryskowa grubokroplista Rada Radamatic 3, DN15, chromowana,
z k tem padania pe nego strumienia wody 20°. Wydajno  9 l/min. przy
3 bar.  Prysznic kompaktowy ze z czem wtykowym do ochrony przed
kradzie , najdoskonalsza ochrona przed aktami wandalizmu poprzez
konstrukcj  o krótkiej d ugo ci 70mm. Wykonanie niepodatne na
odk adanie si  kamienia, do monta u na wysoko ci do 2,10m.

Dane techniczne:
cze: DN15, gwint zewn trzny 1/2"

Ilo  przep ywu: 0,15 l/sek. / 9 l/min. przy 3 bar
ugo  modu u: 70 mm

Nr zamówienia: 08 1210 10

Dysza natryskowa grubokroplista Rada SH 1710 BW
DN15, 9 l/min.

Opis:
Dysza natryskowa grubokroplista Rada SH 1710 BW, DN15, chromowana,
z pe nym strumieniem. Wydajno  9 l/min. przy 3 bar. Kompaktowa

owica natryskowa do monta u na ramieniu natrysku. Wykonanie
niepodatne na odk adanie si  kamienia, do monta u na wysoko ci do
2,10m.

Dane techniczne:
cze: DN15, gwint wewn trzny 1/2"

Wydajno : 0,15 l/sek. / 9 l/min. przy 3 bar

Nr zamówienia: 08 1710 00

Rada Armaturen GmbH, Daimlerstr. 6, 63303 Dreieich • tel.: +49  61 03/98 04 0, fax: +49  61 03/98 04 90, E Mail: info@rada armaturen.de • www.rada armaturen.de

6.6 Zmiany techniczne zastrze one V / 04


