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CONCEPT CLEAN ISZAPLEVÁLASZTÓK
Megakadályozza a szennyeződések és az üledék lerakódását a fűtő- és hűtő berendezésekben. Eltávolítja a
szilárd részecskéket, amelyeket ki kell öblíteni, mielőtt kárt okoznának pl.: a szivattyúban, ill. a vízmelegítőben.
Elnyök:
 Segít a berendezés legjobb teljesítményének fenntartásában.
 A (szabadalmaztatott) PALL gyűrűk segítségével a legkisebb szennyeződés-részecskéket is eltávolítja a
vízből
 Nagy érintkezõ felület, egyszerű használat

Concept Clean

H

Jellemzők:
 Jóváhagyott közegtípusok: Víz, glikolbázisú oldatok  Maximálisan megengedhetõ glikol keverék: 50%
 Sárgaréz borítás, korrózióálló belsõ részek  Üzemi nyomás: 0,2 - 10 bar  Hőmérsékleti tartomány:
-10°C - 120°C  Max. áramlási sebesség: 1,5 m/s
Méretek

Concept Clean iszapleválasztók

Tömeg
(kg)

Kapacitás
(liter)

B (mm)

H (mm)

CON_FC28044

3/4”-os csatlakozással

1,4

0,22

118

196

CON_FC28045

1”-os csatlakozással

1,8

0,35

100

216

Cikkszám

CONCEPT FLEXVENT ÚSZÓS LÉGTELENÍTŐK
Kis méreteinek köszönhetően a Flexvent minden rendszerbe felszerelhető olyan helyekre, ahol levegő gyűlik össze. Ha az
úszós légtelenítőt kicsavarják a szelepConcept Flexvent
Magasság
Csatl. méret
hüvelyből, akkor a szelep automatiku- Cikkszám
automata
légtelenítők
(mm)
(mm)
san lezár.
CON_FC27744 1/2”-os csatlakozással
Normál körülmények között, a Flexvent
úszós légtelenítő nem igényel karban- CON_FC27754 3/8”-os csatlakozással
tartást. Mégis, ha el kell távolítani, a
Concept Flexvent H
rendszert nem kell nyomásmentesíteni Cikkszám
automata légtelenítő
vagy leüríteni, hála a legtöbb Flexvent
modellen lévő visszacsapó szelepnek.
1/2”-os csatlakozás,
CON_FC27714
sarok kivitel

30

75,5

30

66

Csatl. méret
(mm)

Magasság
(mm)

50,5

70

A Concept biztonsági szelepeket a zárt központi fűtési- és hűtőrendszerek biztonsága érdekében, a nyomás túllépése ellen
használjuk. A biztonsági szelep kiválasztásánál a megadott teljesítménynek a kazán névleges teljesítménye felett kell
túllépése ellen használjuk. A biztonsági szelep kiváConcept Flopress
Beállítási
lasztásánál a megadott teljesítménynek a kazán név- Cikkszám
biztonsági szelep
nyomás (bar)
leges teljesítménye felett kell lennie. Valamennyi
3 bar
CON_FC27010
Concept biztonsági szelep CE minősítéssel ellátott.
1/2”x1/2”-os
A beállítási nyomás és a legnagyobb teljesítmény, CON_FC27011
2.5 bar
csatlakozással
amelyre a szelep képes, fel van tüntetve a szelepen.
A membrános biztonsági szelep kizárólag az alábbi közegek
lefúvására alkalmas, zárt fűtőberendezésekből az EN 12828
szerint a nyomástúllépés elleni biztosításhoz. A nyomástartó
berendezésekről szóló 97/23/EK irányelv szerint minősítettek,
hivatkozási szám: No. CE 0036.
Közeg: Víz, vagy víz-glikolkeverék a VDI 2035 szerint Az 1 és 2
folyadékcsoportba tartozó folyadékok (Nyomókészülék Irányelv, 9. cikkely), amelyek az alkalmazott anyagokat nem támadják meg.

Cikkszám

CON_FC27094

Concept Flopress
AG biztonsági szelep
1/2”x1/2”-os csatlakozással, manométerrel

Beállítási
nyomás (bar)
3 bar

On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket
gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, de
még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!
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CONCEPT FLOPRESS BIZTONSÁGI SZELEPEK

